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I Vispārīgie jautājumi
    1.  Rīgas  Medicīnas  koledža  (turpmāk -  koledža)  ir  Latvijas  Republikas  Izglītības  un

zinātnes   ministrijas  padotībā  esoša  profesionālās  augstākās  izglītības  iestāde,  kas  personām
(turpmāk  -  studējošie)  pēc  vidējās  izglītības  ieguves  nodrošina  iespēju  iegūt  pirmā  līmeņa
profesionālo augstāko izglītību. Rīgas Medicīnas koledža ir Rīgas 5.medicīnas skolas tiesību un
juridisko saistību pārņēmēja. Koledžas dibinātājs ir valsts.

2. Koledžai ir savs zīmogs ar iestādes nosaukumu un Latvijas Republikas mazā ģerboņa
attēlu, rēķini bankās un veidlapas.

3. Koledžas juridiskā adrese ir Hipokrāta ielā 2, Rīga,  LV -1038, Latvija.
4. Koledžas  nosaukums angļu valodā: Riga Medical College

         krievu valodā: Рижский медицинский
                                 колледж

5.  Koledžas  pārstāvības  un  vadības  institūcijas,  kā  arī  lēmējinstitūcijas  ir  koledžas
padome  (turpmāk  -  padome),  koledžas  vadītājs  (turpmāk  -  direktors)  un  koledžas  iekšējās
revīzijas komisija (turpmāk - revīzijas komisija).

6.  Koledžas  augstākā  vadības  institūcija  un  lēmējinstitūcija  stratēģiskajos,  finansu  un
saimnieciskajos jautājumos ir Izglītības un zinātnes ministrija, augstākā pārstāvības un vadības
institūcija un lēmējinstitūcija izglītības un pētniecības jautājumos - padome.

7. Koledžai ir savs ģerbonis (emblēma), var būt karogs, devīze, himna. 

II  Koledžas darbības mērķi, pamatvirzieni, uzdevumi un tiesības
            8. Koledžas darbības mērķi ir:

8.1. sagatavot studējošo darbībai māsu profesijā;
8.2.  īstenot  izglītības  procesu,  kas veicina  studējošā personības  attīstību  un nodrošina

iespēju  iegūt  pirmā  līmeņa  profesionālo  augstāko  izglītību  un  ceturtā  līmeņa  profesionālo
kvalifikāciju  un  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  izsniegt  diplomu  par  pirmā  līmeņa
profesionālo augstāko izglītību;

8.3. sniegt iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

9.  Koledžas  darbības  pamatvirziens  ir  pirmā līmeņa profesionālās  augstākās izglītības
programmu izveide un īstenošana.

10. Koledžas uzdevumi ir:
10.1.  nodrošinot  darba  devēju  līdzdalību,  -  atbilstoši  profesiju  standartiem  un  valsts

profesionālās izglītības standartiem, izstrādāt profesionālās izglītības programmas un organizēt
to īstenošanu;

10.2. nodrošinot darba devēju līdzdalību,  -  izstrādāt eksaminācijas saturu un metodes,
organizēt kvalifikācijas eksāmenus;

10.3.  nodrošināt  koledžā  izglītības  procesa  un  pārbaudījumu  kvalitāti,  lai  tajā  iegūto
profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju atzītu Latvijā un ārvalstīs;

10.4.  veikt lietišķos pētījumus veselības aprūpes un ārstniecības nozarēs;
10.5.  sadarboties  ar  Latvijas  un  ārvalstu  Izglītības  iestādēm  un  darba  devējiem

profesionālās izglītības jomā;
10.6. informēt sabiedrību par savu darbību un profesionālās izglītības ieguves iespējām

koledžā.
11. Koledžai ir tiesības:
11.1. veidot koledžas padomnieku konventu;
11.2.  slēgt  sadarbības  līgumus  ar  izglītības  iestādēm,  pētniecības  iestādēm  un  darba

devējiem Latvijā un ārvalstīs;
11.3. veikt koledžas darbības pamatvirzieniem atbilstošu saimniecisko darbību;
11.4.  izveidot  un  īstenot  profesionālās  tālākizglītības  un  pilnveides  izglītības

programmas;
11.5. piedalīties nacionālajos un starptautiskajos fondos;
11.6. organizēt publiskus kursus un lekcijas;
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11.7. dibināt biedrības un apvienības;
11.8. izsludināt konkursus;
11.9.  veikt  citas  darbības,  kas  nav pretrunā  ar  normatīvajiem aktiem un Izglītības  un

zinātnes ministrijas noteiktajiem koledžas uzdevumiem un darbības pamatvirzieniem. 
III Padome

12.  Padomes  vēlēšanas  organizē  direktors.  Padomi  ievēlē  koledžas  personāls,  aizklāti
balsojot. Padomes sastāvu apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija. Padomes pilnvaru laiks ir
trīs gadi.

13. Padomes locekļu kopskaits ir 9. Padomes sastāvā ir:
13.1.  koledžas  direktors,  viens  koledžas  direktora  vietnieks,  3  akadēmiskā  personāla

pārstāvji (koledža ir viņu pamatdarba vieta);
13.2. viens vispārējā personāla pārstāvis;
13.3. viens studējošo pašpārvaldes pārstāvis;
13.4.  divi  pilnvaroti  darba  devēju  organizāciju  vai  profesionālo  organizāciju,  vai

Profesionālās  izglītības  un  nodarbinātības  trīspusējās  sadarbības  apakšpadomes  deleģēti
pārstāvji.

14.  Padome  ievēlē  priekšsēdētāju  un  sekretāru.  Padomes  darbības  kārtību  nosaka
nolikums, kuru apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija.

15. Padome:
15.1.  izstrādā  koledžas  budžeta  projektu  (Izglītības  un zinātnes  ministrija  var  deleģēt

padomei tiesības lemt par resursu sadali apstiprinātā budžeta ietvaros);
15.2. apstiprina izglītības programmas;
15.3. apstiprina lietišķo pētījumu virzienus;
15.4.  izstrādā priekšlikumus  par  studējošo  uzņemšanu un jaunu izglītības  programmu

īstenošanu;
15.5. izstrādā priekšlikumus par koledžas struktūrvienību dibināšanu, reorganizēšanu un

likvidēšanu un pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju apstiprina to nolikumus;
15.6.  pēc  saskaņošanas  ar  Izglītības  un  zinātnes  ministriju  apstiprina  nolikumu  par

akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā;
15.7.  pēc  saskaņošanas  ar  Izglītības  un  zinātnes  ministriju  apstiprina  nolikumus  par

studiju un pārbaudījumu kārtību koledžā;
15.8. apstiprina revīzijas komisijas nolikumu un tās sastāvu;
15.9. pieņem revīzijas komisijas ziņojumu;
15.10. pieņem koledžas direktora pārskatu;
15.11. atbalsta un sekmē studējošo pašpārvaldes darbību, saskaņo studējošo pašpārvaldes

nolikumu;
15.12. apstiprina koledžas karogu, ģerboni, devīzi, himnu;
15.13. izstrādā koledžas nolikuma grozījumus;
15.14. ierosina jautājumu par koledžas nosaukuma vai juridiskā statusa maiņu;
15.15. lemj par citiem jautājumiem, kuri ir tās kompetencē saskaņā ar šo nolikumu.
16. Padomi var sasaukt tās priekšsēdētājs, koledžas direktors vai ne mazāk kā viena trešā

daļa  padomes  locekļu  skaita.  Padomes  sēdes  notiek  ne  retāk  kā  trīs  reizes  pusgadā,  un
pārtraukums starp tām nav ilgāks par diviem mēnešiem.

17. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas tās locekļu skaita.
Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti vai aizklāti balsojot. Padomes lēmums
stājas  spēkā  ar  koledžas  direktora  rīkojumu.  Ja  koledžas  direktors  mēneša  laikā  neizdod
rīkojumu,  padome  izveido  saskaņošanas  komisiju  un  jautājumu  atkārtoti  izskata  nākamajā
padomes sēdē. Padomes lēmums stājas spēkā, ja par to, aizklāti balsojot, balso ne mazāk kā divas
trešdaļas no klātesošo padomes locekļu kopskaita.

18.  Atsevišķu  jautājumu  risināšanai  padome  var  izveidot  konsultatīvas  padomes  un
apstiprināt to nolikumus.

IV Direktors
19. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba Izglītības un zinātnes ministrija.
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20.  Direktors  ir  atbildīgs  par  koledžas  darbību,  īsteno  koledžas  administratīvo  un
saimniecisko vadību un ir koledžas oficiālais pārstāvis visās koledžas lietās.

21. Direktors:
21.1.  pieņem  darbā  un  atbrīvo  no  darba  koledžas  personālu,  pēc  saskaņošanas  ar

Izglītības un zinātnes ministriju ieceļ amatā direktora vietniekus;
21.2. izdod koledžas personālam un studējošiem saistošus rīkojumus;
21.3. saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, nosaka amata vienību skaitu koledžā;
21.4. pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju izdod rīkojumus par koledžas

struktūrvienību dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
21.5. pēc saskaņošanas ar padomi apstiprina koledžas iekšējās kārtības noteikumus;
21.6. savu pilnvaru ietvaros lemj par koledžas resursu racionālu izlietošanu;
21.7. organizē padomes vēlēšanas;
21.8. organizē revīzijas komisijas vēlēšanas;
21.9. organizē akadēmiskā personāla un nodaļu vadītāju vēlēšanas atbilstoši šī nolikuma

15.6. apakšpunktā minētajam nolikumam.
21.10.  iesniedz  padomei  un  Izglītības  un  zinātnes  ministrijai  koledžas  darbības  gada

pārskatu un nodrošina iespēju personālam iepazīties ar gada pārskatu;
21.11. pilda citus šajā nolikumā noteiktos uzdevumus.
22. Direktoram ir tiesības:
22.1. nerīkojot vēlēšanas, ne vairāk kā vienu reizi pēc kārtas un ne ilgāk kā uz vienu gadu

iecelt akadēmisko personālu šī nolikuma 34.punktā minētajos amatos; 
22.2. nerīkojot vēlēšanas, ne vairāk kā vienu reizi pēc kārtas un ne ilgāk kā uz vienu gadu

iecelt amatā nodaļu vadītājus.
V Revīzijas komisija

23.  Revīzijas  komisiju  trīs  pārstāvju  sastāvā  ievēlē  koledžas  personāls  aizklātās
vēlēšanās. Revīzijas komisijā nedrīkst būt darbinieki, kuri ir administratīvā amatā vai padomē.

24. Revīzijas komisijai ir tiesības:
24.1. pārbaudīt koledžas darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, koledžas nolikumam,

padomes un direktora pieņemtajiem lēmumiem;
24.2.  iepazīties  ar  visiem  dokumentiem,  kas  attiecas  uz  koledžas  finansiālo  un

saimniecisko darbību.
25. Revīzijas komisija veic pārbaudi ne retāk kā reizi gadā un ziņo par darba rezultātiem

personālam.
VI Koledžas struktūrvienības

26. Izglītības procesa pētnieciskā,  organizatoriskā,  saimnieciskā vai  apkalpojošā darba
veikšanai koledža var veidot struktūrvienības.

27. Struktūrvienību uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka struktūrvienību nolikumi.
Struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par struktūrvienības darbu.

28.  Izglītības  un pētnieciskā  darba  veikšanai  koledžas pamatstruktūrvienība ir  nodaļa.
Organizatoriskā,  saimnieciskā  un  apkalpojošā  darba  veikšanai  koledža  var  veidot  arī  citas
struktūrvienības.

29. Nodaļa ir struktūrvienība, kas īsteno radniecīga profila pirmā līmeņa profesionālās
augstākās  izglītības  programmas.  Nodaļas   uzdevums  ir  īstenot  izglītības  programmas,  veikt
lietišķos pētījumus,  sadarboties ar citām koledžas struktūrvienībām, izglītības iestādēm, darba
devējiem un sabiedriskajām organizācijām.

30. Nodaļā nav mazāk kā astoņi pedagogi, kuri ieņem vēlētus amatus. Nodaļas vadītāju
ievēlē atbilstoši šī nolikuma 15.6. apakšpunktā minētajam nolikumam.

VII Koledžas personāls
31. Koledžas personālu (turpmāk - personāls) veido:
31.1. akadēmiskais personāls;
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31.2. vispārējais personāls;
31.3. studējošie.
32.  Personālam ir  tiesības izmantot  koledžas  telpas,  iekārtas,  inventāru,  bibliotēku  un

citus objektus koledžas iekšējās kārtības noteikumos noteiktajā kārtībā.
33. Personāla pienākums ir sekmēt koledžas darbību un atbalstīt atklātumu tās pārvaldē.

Personālam ir tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā, kā arī iesniegt priekšlikumus.
34. Akadēmisko personālu veido:
34.1. docenti;
34.2. lektori;
34.3. asistenti.
35.  Akadēmisko  personālu  ievēlē  atbilstoši  nolikumam  par  akadēmiskajiem  un

administratīvajiem  amatiem  koledžā.  Nolikuma  prasības  akadēmiskā  personāla  izglītībai  un
kvalifikācijai ir noteiktas saskaņā ar Augstskolu likumu.

36. Akadēmiskā personāla pienākumi ir:
36.1. radoši un atbildīgi piedalīties izglītības programmu īstenošanā;
36.2. pastāvīgi pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju;
36.3. ievērot profesionālās ētikas normas;
36.4. atbildēt par savu darbību un tās rezultātiem;
36.5. nodrošināt studējošiem iespējas īstenot koledžā savas tiesības.
37. Akadēmiskā personāla tiesības ir:
37.1. Īstenojamo izglītības  programmu ietvaros - atbilstoši  nolikumiem par studiju un

pārbaudījumu kārtību, brīvi noteikt izglītības programmas un pārbaudījumu saturu, formas un
metodes;

37.2. veicot pētniecisko darbu, brīvi izvēlēties pētniecības metodes, izvērtēt un publicēt
pētījumu rezultātus;

37.3.  iesniegt  priekšlikumus  koledžas  darbības  mērķim  atbilstošu  pasākumu
organizēšanai;

37.4. piedāvāt jaunas izglītības programmas un ierosināt sākt jaunu izglītības programmu
īstenošanu;

37.5. izteikt priekšlikumus koledžas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai;
37.6. būt ievēlētam koledžas pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijās.

VIII Studējošie
38.  Personu  uzņem  koledžā  saskaņā  ar  uzņemšanas  noteikumiem,  kurus  izstrādā

Izglītības  un  zinātnes  ministrija  un  koledža,  ievērojot  Izglītības  likumu  un  citus  likumus.
Uzņemšanas noteikumus izziņo ne vēlāk kā trīs gadus pirms studiju sākuma attiecīgajā izglītības
programmā, attiecībā uz izglītības programmām, kurās uzņemšana notiek pirmo reizi - piecus
mēnešus pirms uzņemšanas sākuma.

39. Reflektantu uzņemšanu koledžā organizē uzņemšanas komisija, kuras sastāvu katru
studiju gadu apstiprina koledžas padome.

40. Ja reflektantu skaits lielāks par koledžas izsludināto vietu skaitu attiecīgajā izglītības
programmā, izglītojamo atlasi veic konkursa kārtībā.

41. Reflektantu ieskaita koledžas studējošo skaitā ar  direktora rīkojumu.
42. Studējošajiem ir tiesības:
42.1.  izmantot  auditorijas,  bibliotēkas,  iekārtas,  aparatūru,  kultūras,  sporta,  medicīnas

objektus koledžas noteiktajā kārtībā;
42.2. pārtraukt un atsākt studijas padomes noteiktajā kārtībā;
42.3. saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar izglītības ieguvi;
42.4. vēlēt un būt ievēlētam studējošo pašpārvaldē;
42.5. dibināt biedrības, pulciņus, klubus.
43. Studējošā pienākums ir ievērot koledžas nolikumu, padomes apstiprinātos nolikumus

un iekšējās kārtības noteikumus.
44. Studējošo var atskaitīt no to skaita, ja:
44.1. ir personas iesniegums;
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44.2. tās uzņemšanu koledžā ir ietekmējusi maldināšana vai cita rīcība, ar kuru pārkāpts
pretendentu vienlīdzības princips;

44.3. tā nav izpildījusi nolikumos par studiju un pārbaudījumu kārtību noteiktās prasības;
44.4. tā ir pārkāpusi koledžas iekšējās kārtības noteikumus vai nepilda līgumsaistības par

studiju maksu.
45. Studējošo no to skaita izslēdz koledžas direktors ar rīkojumu.

IX Studējošo pašpārvalde
46. Studējošo  pašpārvaldi  izveido studējošie,  un tā  darbojas  atbilstoši  nolikumam,  ko

saskaņo padome.
47. Studējošo pašpārvalde:
47.1. aizstāv un pārstāv studējošo intereses koledžā un citās institūcijās;
47.2. pārstāv studējošo Latvijā un ārvalstīs.
48.  Studējošo  pašpārvaldei  ir  tiesības  pieprasīt  un  saņemt  no  koledžas  pārstāvības,

vadības  institūcijām  un  lēmējinstitūcijām  un  struktūrvienību  vadītājiem  informāciju  un
paskaidrojumus par jautājumiem, kas skar studējošo intereses.

49.  Studējošo  pašpārvaldes  pārstāvjiem  ir  tiesības  līdzdarboties  koledžas
lēmējinstitūcijās.  Studējošo  pašpārvaldes  pārstāvjiem  padomē  ir  atliekošā  veto  tiesības
jautājumos, kas skar studējošo intereses. Padome izveido saskaņošanas komisiju un jautājumu
atkārtoti izskata nākamajā padomes sēdē. Padomes lēmums stājas spēkā, ja, aizklāti balsojot, par
to balso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošo padomes locekļu kopskaita.

50. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas koledžas padomē ir saistoši
visiem studējošiem.

X  Izglītības procesa organizācija
51. Koledžā īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. 
52. Koledža, nodrošinot darba devēju līdzdalību, atbilstoši profesiju standartiem un valsts

profesionālās izglītības standartiem izstrādā profesionālās izglītības programmas un saskaņo tās
ar Izglītības un zinātnes ministriju.

53. Lēmumu par jaunu izglītības programmu īstenošanas uzsākšanu pieņem Izglītības un
zinātnes ministrija.

54. Izglītības procesa sastāvdaļa ir lietišķie pētījumi, kuros var piedalīties visi pedagogi.
Lietišķo  pētījumu  prioritātes  un  virzienus,  to  organizēšanas,  pieņemšanas  kārtību  nosaka
padome.

55.  Izglītības  procesa  un  pārbaudījumu  norises  kārtību  koledžā  nosaka  padomes
apstiprināti nolikumi par studiju un pārbaudījumu kārtību.

XI  Koledžas saimnieciskā darbība
56. Koledža atbilstoši tās darbības pamatvirzieniem un normatīvajiem aktiem var sniegt

maksas pakalpojumus, veikt saimniecisko darbību un sniegt citus pakalpojumus.
57.  Maksas  pakalpojumu  sniegšanas  kārtību  nosaka  Izglītības  un  zinātnes  ministrijā

apstiprināts nolikums.
XII  Koledžas finansējuma avoti un kārtība

58. Koledžu finansē Izglītības un zinātnes ministrija, ievērojot Ministru kabineta noteikto
izglītības programmas īstenošanas izmaksu minimumu un vienu izglītojamo un citus normatīvos
aktus. Koledžai ir tiesības saņemt fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus. 

59.  Studējošo  skaitu  grupā,  lai  sāktu  par  valsts  vai  pašvaldību  budžeta  līdzekļiem
finansētu izglītības programmu īstenošanu, nosaka Izglītības un zinātnes ministrija, saskaņojot to
ar Profesionālās izglītības sadarbības padomi.

15



16



5. Rīgas Medicīnas koledžu raksturojošie kvantitatīvie rādītāji

5.1. Studiju programmas un studējošo skaits

Rīgas Medicīnas  koledža  īsteno divas  pirmā līmeņa profesionālās  augstākās  izglītības
studiju programmas - Māszinības 41 723, licence Nr.041020-1, un Ārstniecība 41 721, licence
Nr.041020-2. Licences programmu īstenošanai saņemtas 2004.gada 28.jūlijā, derīguma termiņš –
2007.gada 28.jūlijs.

Studiju programma Māszinības 41 723 ir izstrādāta un tiek īstenota:
1)  pamatojoties  uz sekojošiem Latvijas tiesību aktiem:
- Izglītības likumu – 29.20.1998.;
- Profesionālās izglītības likumu – 10.06.1999.;
- Augstskolu likumu – 02.11.1995. ;
-  LR  likumu  “Par  reglamentētajām  profesijām  un  profesionālās  kvalifikācijas  atzīšanu”  –
20.06.2001.;
-  LR MK noteikumiem Nr.141 “Noteikumi  par  valsts  pirmā līmeņa  profesionālās  augstākās
izglītības standartu” 20.03.01.;
- LR MK noteikumiem Nr. 68 “Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita,
māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” – 19.02.2002.;
- Māsas profesijas standartu PS-146 - 07.01.2003.;
2)  kā  arī  ievērojot  māsu  izglītību  un  tiesības  praktizēt  regulējošas  ES  Padomes  sektorālās
direktīvas:
- 77/452/EEC – “Par diplomu , apliecību un citu  oficiālu  vispārējās aprūpes māsu kvalifikācijas
apliecinājuma dokumentu savstarpēju atzīšanu ieskaitot pasākumus, lai  sekmētu tiesības veikt
uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus” –   27.06.77.;
-   77/453/EEK “Par likumos,  noteikumos vai administratīvajās noteikto prasību koordināciju
attiecībā uz māsām, kuras ir atbildīgas par vispārējo aprūpi”-27.06.77;
-   89/595/EEK  – 10.10.89.;
-   2001/19/EK – 14.05.2001.
Studiju  programma  Māszinības  ir  saskaņota  ar  Rīgas  Stradiņa  universitātes  Māszinību
programmu  un  Latvijas  Universitātes  Veselības  zinātņu  bakalaura  studiju  programmu
māszinībās, lai nodrošinātu iespēju studentiem turpināt studijas šajās programmās.

Studiju programma Ārstniecība ārstu palīgu kvalifikācijas iegūšanai veidota, pamatojoties
uz sekojošiem Latvijas tiesību aktiem:
- Izglītības likumu – 29.20.1998.;
- Profesionālās izglītības likumu – 10.06.1999.;
- Augstskolu likumu – 02.11.1995. ;
-  LR  likumu  “Par  reglamentētajām  profesijām  un  profesionālās  kvalifikācijas  atzīšanu”  –
20.06.2001.;
-  LR MK noteikumiem Nr.141 “Noteikumi  par  valsts  pirmā līmeņa  profesionālās  augstākās
izglītības standartu” 20.03.01.;
- Ārstu palīga profesijas standartu PS – 0262 - 03.06.2004.; Nr.336;

Atbilstoši valsts standartam studiju programmām Māszinības un Ārstniecība   studiju apjoms ir
120 kredītpunkti un studiju ilgums – pilna laika studijas 3 gadi (6 semestri). Studiju programmu
struktūra ietver šādas pamatdaļas:

Mācību kursi ( lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/klīniskās   prakses)
– 90KP;

Prakse ( ārpus izglītības iestādes)- 20KP;
Kvalifikācijas darbs – 10 KP
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Studentu skaits studiju programmā Māszinības  41 723:

Studiju gads Studentu skaits
uz 01.10.2004.

Mā I 117
Mā II 86
Mā III 70
Kopā: 273

Studiju  programmā Ārstniecība  41721  studijas  uzsākuši  30  studenti,  uz  1.10.2004.  studē  28
studenti. Koledžā abās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās kopā
studē 301 students.  

5.2. Profesionālo kvalifikāciju ieguvušo īpatsvars 
no 1.studiju gadā imatrikulēto skaita

Pirmie studiju programmas Māszinības 41 723 absolventi diplomus saņems 2005.gada jūnijā un
studiju programmas Ārstniecība 41 721 pirmie absolventi diplomus saņems 2007.gada jūnijā.

5.3. Eksmatrikulēto studējošo skaits pa gadiem

2002./2003. akadēmiskā gadā studiju programmā Māszinības 41 723 tika imatrikulēti 130
studenti, no kuriem 1.studiju gadā tika eksmatrikulēti 46 studenti,  2.studiju gadā - 14 studenti.
2003./2004. akadēmiskā gadā studiju programmā Māszinības 41 723 tika imatrikulēti 150
studenti, no kuriem 1.studiju gadā tika eksmatrikulēti 54 studenti.

5.4. Akadēmiskā personāla raksturojums

Koledžas akadēmiskais personāls izveidojies vienlaikus ar izmaiņām māsu izglītībā, kas
uzsāktas  no  1992.gada  un  realizētas  kopš  1996.gada  PHARE  programmas  profesionālās
izglītības reformas projekta ietvaros. 

Akadēmiskā  personāla  atlasi  nosaka  likumdošanā  noteiktās  prasības   pirmā  līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmu realizācijā iesaistīto mācībspēku profesionālai un
pedagoģiskai kvalifikācijai.

 Saskaņā  ar  Eiropas  Savienības  direktīvu  prasībām  māszinību  studiju  programmā
konkrētās  profesijas  mācību   kursu  un  prakšu realizāciju  nodrošina  māsas  –  profesionāļi  un
pedagogi. Latvijā māsām augstākās izglītības ieguves iespējas pastāv tikai kopš 1990.gada un
1994.gadā Latvijas Medicīnas akadēmiju (tagad Rīgas  Stradiņa universitāti)  absolvēja  pirmās
māsas  ar  augstāko profesionālo  izglītību,  Latvijas  universitātē  pirmais  izlaidums  māsām bija
2002.gadā.  Tie  ir  nozīmīgi  faktori,  kas  ietekmē  akadēmiskā  personāla  sastāvu,  ņemot  vērā
Eiropas  Savienības  direktīvās  noteiktās  prasības,  ka   māszinību  studiju  programmā  50% no
kopējās studiju programmas apjoma realizējami klīniskās praksēs veselības aprūpes iestādēs.  

Ārstniecības  studiju  programmā  akadēmiskā  personāla  sastāvā  iekļauti  neatliekamās
medicīniskās  palīdzības  speciālisti  –  sertificēti  ārsti,  lai  nodrošinātu  studiju  programmas
realizāciju, pamatojoties uz ārsta palīga profesijas standartu.

5.4.1. Kopējais skaits
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Studiju programmu Māszinības un Ārstniecība īstenošanā  iesaistīti 35 pedagogi, no tiem
18 pedagogiem jeb 51,4% no akadēmiskā personāla koledža ir pamatdarba vieta, bet 17 pedagogi
jeb 48,6% no akadēmiskā personāla ir  veselības aprūpes iestādēs strādājošie. 

5.4.2. To personu skaits, kurām ir doktora grāds vai habilitētā doktora grāds

Akadēmiskā personāla ar doktora grādu koledžā nav. Doktorantūrā studijas turpina 2 maģistri. 

5.4.3. To personu skaits, kurām ir maģistra grāds

No  kopējā  akadēmiskā  personāla  maģistra  grāds  ir  13  docētājiem:  izglītības  zinātņu
maģistra grāds ir 5 docētājiem, veselības zinātņu maģistra grāds ir 5 docētājiem, sociālo zinātņu
maģistra grāds ir 3 docētājiem. Maģistratūrā studijas turpina 2 docētāji. Ārsta kvalifikācija ar
papildus  izglītošanos  internatūrā,  ordinatūrā  vai  rezidentūrā  ir  14  akadēmiskā  personāla
pārstāvjiem. 

5.4.4. Profesoru skaits

Profesora amatu koledžā nav.

5.4.5. Citi

No akadēmiskā personāla 3 docētājiem ir māszinību grāds, veselības zinātņu bakalauri ir 2
docētāji.

5.5. Studējošo skaits uz vienu akadēmiskā personāla pārstāvi

Studējošo skaits uz vienu akadēmiskā personāla pārstāvi ir 6 studējošie.

5.6. Studiju finansējums

Rīgas Medicīnas koledžas finansējums sastāv no valsts dotācijas, pašu ieņēmumiem un
īpašiem  mērķiem  iezīmētiem  ieņēmumiem.  No  valsts  dotācijas  pilnībā  tiek  segtas  mācību
procesa un klīnisko prakšu izmaksas.  Valsts  dotācija  tiek piešķirta,  pamatojoties  uz  Latvijas
Republikas  likumdošanu  un  saskaņā  ar  finansēšanas  plānu.  Pašu  ieņēmumi  tiek  plānoti  un
iekļauti  kopējā  finansējuma  summā.  Tie  atspoguļojas  finansēšanas  plāna  sadaļā  ”Resursi
izdevumu  segšanai”.  Pašu  ieņēmumu  izlietojums  tiek  saskaņots  ar  Izglītības  uz  zinātnes
ministriju. Šos līdzekļus izmantojam koledžas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, kā arī
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sadzīves  apstākļu  uzlabošanai  dienesta  viesnīcā  -  inventāra  atjaunošanai,  dzīvojamo  un
koplietošanas telpu kārtējiem remontdarbiem.

Īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi ir  starptautisko projektu realizēšanai  paredzētais
finansējums. No 2004.gadā koledža piedalās  Leonardo da Vinči programmas projektos un ir
saņēmusi programmas  atbalsta līdzekļus.

Ir  paredzēta  arī  pakāpeniska  mācību maksas noteikšana  Māszinību  un  Ārstniecības
programmās studējošiem. Par maksu studējošo audzēkņu skaits būs atkarīgs no attiecības, kāda
izveidosies  kā  starpība  starp  apstiprināto  no  valsts  budžeta  finansēto  studiju  vietu  skaitu  un
pretendentu skaitu attiecīgā studiju programmā. Šādā veidā  saņemtie līdzekļi – mācību maksa
papildinās kopējo pašu ieņēmumu apmēru kā viens no pašu ieņēmumu veidiem. 

5.7. Infrastruktūras nodrošinājums 

Koledža ir  LR Izglītības un zinātnes ministrijas  padotībā esoša profesionālās augstākās
izglītības iestāde.  Tās  adrese  ir  Rīga,  Hipokrāta  ielā  2,  LV 1038.  Koledža  atrodas  Gaiļezera
slimnīcu  kompleksā,  tās  mācību  un  sadzīves  telpās  mācās  un  studē  273   studenti  un  85
izglītojamie profesionālās izglītības programmās māsu palīgu kvalifikācijas ieguvei, kopā 358
izglītojamie.  Koledžā  strādā  52 vispārējā  personāla  darbinieki.  Koledžas  kapacitāte  -  resursi,
aprīkojums un  infrastruktūras nodrošinājums ļauj papildus nodrošināt studijas vēl 90 līdz 100
dienas  nodaļas  studentiem  -  3  līdz  4  grupām,  palielinot  studējošo  skaitu  pirmā  līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmās. 
Telpas Skaits Kvm Vietu skaits Aprīkojums
Mācību kabineti 7 320,3 217
Mācību
laboratorijas

11 487,2 234 Atbilstoši studiju programmām

Auditorijas 3 192,8 132
Amfiteātri 3 629,3 618
Rekreācijas telpas 7 401 Vendenes 

dzeramais ūdens, televizors,
kafijas automāts, galdi,krēsli u.c.

Citas telpas, t.sk.: 2024,1
Bibliotēka 1 125,5 IT, kopētājs, Interneta

pieslēgums
Studiju daļa 2 51,7 IT,  kopētājs, laminators,

iesiešanas mašīna, Interneta
pieslēgums

Katedru vadītāji 1 22,7 IT
Akadēmiskā
personāla darba
telpa

1 25,1 2 datori, printeris, Interneta
pieslēgums.

Administratīvās
telpas

9 169 8 datori, printeri, kopētāji u.c.
tehnika, interneta pieslēgums.

Garderobe 1 105,6
Higiēnas telpas 6 127 Tai skaitā divas dušas telpas.
Arhīvs 1 11,4 Dators
Palīgtelpas 11 1386,1 Atbilstošs darba nepieciešamībai
Kopējā platība 4054,7
Dienesta viesnīca 6851,2 400

Rīgas  5.medicīnas  skola  tika  dibināta  1980.gadā  kā  viena  no  sastāvdaļām  Gaiļezera
slimnīcu kompleksā, kurā ietilpst 4 lielas valsts un Rīgas pilsētas nozīmes slimnīcas: Klīniskā
slimnīca  „Gaiļezers”,   Valsts  Onkoloģijas  centrs,  Klīniskā  bērnu  slimnīca  „Gaiļezers”  un
Sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers”. Vairāk nekā 20 gadu laikā ir apstiprinājušās šāda skolas,
šobrīd  koledžas,  modeļa  priekšrocības  –  mērķtiecīga  izglītības  iestādes  un  veselības  iestāžu
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sadarbība, kas nodrošina izglītības un prakses savstarpējo saikni un mijiedarbību, kā arī studentu
profesionālās kompetences atbilstošas darba tirgus – pacientu veselības aprūpes prasībām.    
Šobrīd koledža nomā 4054,7 m2 telpas no Rīgas pašvaldības uzņēmuma SIA Klīniskā slimnīca
”Gaiļezers“. Koledža apsaimnieko  deviņu stāvu dienesta viesnīcu ar 400 vietām Rīgā, Hipokrāta
ielā 1, tās platība ir  6851,2 m2.

5.8. Starptautiskā sadarbība

Koledžas starptautiskā sadarbība sekmē studiju programmu pilnveidi Eiropas Savienības
kontekstā, kā arī studentu un docētāju izaugsmi un pieredzes apmaiņu. Šobrīd koledža aktīvi
darbojas trīs starptautiskos projektos:

1) Eiropas valstu Erasmus-Sokrates starptautiskā projektā „Rainbow”, kurā piedalās 

Norvēģija - Oslo University College
Beļģija     - Erasmushogeshool Brussel
Čehija      - Charles University Prague
Somija     - Swedish Politehnic
Lietuva    - Kaunas College 
Nīderlande - Hogeschool of Amsterdam
Zviedrija    - Sundsvall Midsweden University

Sadarbības joma – pacientu veselības aprūpe transkulturālā aspektā. Sadarbības rezultātā
notiek ikgadējas starptautiskas konferences „Pacientu veselības aprūpe transkulturālā aspektā”,
kurā  māszinību  studenti  prezentē  pētniecības  projektus  saskaņā  ar  ikgadējās  konferencēs
paredzētām tēmām :Vasa,  Somija;  Oslo,  Norvēģija;  Brisele,  Beļģija.  2005.gada aprīlī  plānota
“Rainbow” konference Rīgas Medicīnas koledžā.

2) Leonardo da Vinči projektā “Mūžizglītība māsām, lai veicinātu mobilitāti un paplašinātu
iespējas darba tirgū”. Projektā piedalās arī:

Spānija        - MT Servicios Educativos
Somija         - Mikkeli Politechnic, Savolinna School of Health Care
Itālija           - Centre of Training and Research in Public Health
Lielbritānija - Sheffield Hallam University, School of Health and Social Care
Latvija         - Valodu Mācību centrs un Latvijas Infektoloģijas centrs

Sadarbības joma – pacientu veselības aprūpes terminoloģijas izveide angļu valodā, mācību
moduļa izstrāde un valodas prasmes portfolio izveide māsām.

3)  Leonardo  da  Vinči  projektā  “Digitālie  mācību  materiāli:  studiju  vadlīnijas  pacientu
aprūpē”. Projektā piedalās:

Lietuva - Vilnius College
Lielbritānija - Royal College of Nursing
Dānija Aarhus University Faculty of Nursing

Koledža  turpina  skolas  uzsākto  sadarbību  ar  Norvēģijas  Telemarkas  augstskolas
Māszinību  fakultāti.   Tās  mērķis  -  labāko  1.kursa  studentu  tālāko  studiju  turpinājums
Telemarkas  augstskolas  Māsu  fakultātē  bakalaura  grāda  iegūšanai,  lai  pēc  izglītības  ieguves
atgrieztos  strādāt  par  docētāju.  Sadarbības  rezultātā  6  koledžas  studenti  turpina  studijas  šajā
fakultātē, kā lektors koledžā strādā 1 no Telemarkas augstskolas absolventiem. 

Pēdējo 3 gadu laikā plaši  attīstījusies  sadarbība ar  Lietuvu:  Kauņas koledžas Māszinību
fakultāti, Viļņas un Klaipēdas universitātēm, Māszinību fakultātēm - piedaloties starptautiskās
konferencēs ar priekšlasījumiem. 
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Koference „Veselības aprūpe un rehabilitācija: zinātne un prakse” , priekšlasījums „Māsu
pētniecība par dzīves kvalitāti Latvijā, izmantojot Pasaules Veselības organizācijas instrumentu
“WHOQOL – Bref””– Palanga, Lietuva,

Koference   „Māsu  pētniecība,  integrējoties  Eiropas  vidē”  ,  priekšlasījums  „Māsu
pētniecības virzieni Latvijā”– Viļņa, Lietuva,

Koference  „Ētika  un  ētiskie  aspekti  veselības  aprūpē”  ,  priekšlasījums  „Ētiskie  aspekti
Latvijas māsu praksē”– Klaipēda, Lietuva,

Starptautisko  sadarbību  ierobežo  līdz  šim  ieilgusī  neskaidrā  situācija  māsu  izglītībā,  jo
Eiropas  Savienības  valstīs,  tai  skaitā  arī  Lietuvā  un  Igaunijā,  māsu  izglītība  tiek  īstenota
koledžās, augstskolas vai universitātēs, tāpēc tajās pastāv sadarbības iespējas Socrates un citās
augstākajai izglītībai pieejamās programmās, kas mūsu koledžai līdz šim nav bijis iespējams.

6. Rīgas Medicīnas koledžas darbības plāns

Rīgas  5.medicīnas  skola  ir  dibināta  1980.gadā  kā  medicīnas  skola,  kas  realizē  māsu
izglītības programmu. Skolas pārveide par Rīgas Medicīnas koledžu īstenota 2004.gadā. Pēdējo
5 gadu laikā skola, šobrīd koledža, ir attīstījusies par lielāko izglītības iestādi Latvijā, kura īsteno
māszinību  studiju  programmu, jo  tajā  studē 1/3 daļa  no valstī  māszinību  studiju  programmā
uzņemto studentu skaita, savukārt skolas absolventu īpatsvars  pēdējos gados ir 35% līdz 40% no
visiem māsu kvalifikāciju ieguvušajiem valstī. Studējošo skaits  māszinību studiju programmā  ir
vidēji 250 – 300 studentu gadā.

Koledžas attīstību un izglītības procesa kvalitāti sekmē starptautiskās sadarbības projekti,
kā  arī  akadēmiskā  personāla  un  studentu  piedalīšanās  starptautiskās  konferencēs.  Novērtējot
koledžas  kreativitāti   māsu  izglītībā,  ārzemju  sadarbības  partneri  ir  devuši  ieguldījumu  arī
mācību literatūras un aprīkojuma modernizācijā.    

  Rīgas Medicīnas koledžas attīstības stratēģiskais plāns ir saistīts ar Izglītības likuma,
Profesionālās izglītības likuma, Augstskolu likuma un likuma “Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, kā arī MK noteikumu Nr. 141. „Noteikumi par valsts
pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  standartu”  izpildi  un  MK  noteikumu  Nr.68
„Izglītības  programmu  minimālās  prasības  zobārsta,  farmaceita,  māsas  un  vecmātes
profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” prasību izpildes nodrošināšanu. 

6.1. Koledžas attīstības stratēģija
2004. – 2010.

Vīzija: 
     Medicīniskās profesionālās izglītības koledža, kas sagatavo kvalificētus, konkurētspējīgus
speciālistus, kuri nodrošina valsts veselības aprūpes stratēģijas mērķtiecīgu realizāciju veselības
aprūpē iesaistītās institūcijās.

Mērķi: 
1.  Pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  studiju  programmu  īstenošana  un
pilnveidošana, pamatojoties uz veselības aprūpes stratēģiju,  darba tirgus prasībām un Eiropas
Savienības (ES) prasībām.
2. Studiju programmu realizācijai atbilstošas mācības rosinošas vides veidošana un uzturēšana.
3. Kvalificēta akadēmiskā un vispārējā personāla iesaistīšana studiju programmu realizācijā.
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4. Mērķtiecīgas sadarbības veidošana ar darba devējiem, sociāliem partneriem un citām izglītības
iestādēm izglītības kvalitātes nodrošināšanai. 
5. Veselības aprūpes kvalitātes uzlabošana, realizējot profesionālās tālākizglītības un
profesionālās pilnveides izglītības programmas. 
6.Mērķtiecīga starptautiskās sadarbības projektu īstenošana.

Pamatojoties uz izvirzītajiem mērķiem, noteikti uzdevumi.

Uzdevumi:

1.1. Māszinību studiju programmas attīstība.
Koledža paredz turpināt māsu izglītības programmas attīstību, pamatojoties uz veselības aprūpes
stratēģiju, darba tirgus prasībām un ES prasībām.
Veselības aprūpes stratēģija un statistikas dati par veselības aprūpes speciālistu, tai skaitā māsu,
vecuma struktūras analīzi paredz nepieciešamību pēc māsu skaita palielināšanās. 
Koledža paredz un plāno studējošo skaita palielināšanos no 120-150 studējošo inmatrikulācijas
pilna laika studijās līdz 200 studentiem katru gadu. Studējošo skaits pilna laika studijās māsu
izglītības programmā - vidēji 350 līdz 400 studentiem gadā.
1.2. Ārstniecības studiju programmas izveide un realizācija.
Veselības  aprūpes  sistēmā  aktualizējusies  nepieciešamība  pēc  kvalificētiem  speciālistiem
neatliekamās  medicīniskās  palīdzības  nodrošināšanai.  Šo funkciju medicīnā  veic  ārsta  palīgs.
Tāpēc  no  2004./2005.akadēmiskā  gada  koledžā  uzsākta  jaunas  pirmā  līmeņa  profesionālās
augstākās  izglītības  programmas  īstenošana  pilna  laika   studiju  programmā  Ārstniecība  30
studentiem. Plānots palielināt studentu uzņemšanu līdz  60 – 90 studējošo vietām pilna laika
studiju programmā, palielinot studējošo skaitu - vidēji 150 līdz 250 studentiem gadā. 
1.3. Izvērtējot darba tirgus prasības veselības aprūpes sistēmā ilglaicīgā periodā, koledža apsver
iespēju 2005. - 2006.gadā izstrādāt un 2007.gadā uzsākt pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmas realizāciju vecmātēm un fizioterapijas speciālistiem. 

2.  Koledžā  ir  izveidotas  mācību  telpas  2640 m2 platībā,  ietverot  bibliotēku un  darba  telpas
akadēmiskajam personālam, 1415 m2 telpas studentu un personāla  atpūtai, kā arī palīgtelpas. 
2.  1.  Studējošo skaitam palielinoties,  nozīmīgs  uzdevums koledžas stratēģijā ir  mācību telpu
nodrošinājums  ar  studiju  programmu  īstenošanai  nepieciešamo  aprīkojumu  un  atbilstoši
normatīvo dokumentu prasībām. Uzdevumi:
- intensificēt auditoriju, kabinetu, laboratoriju un bibliotēkas izmantošanu,
- līgumi ar veselības aprūpes iestādēm par mācību telpu nodrošinājumu slimnīcās u.c.iestādēs ,
lai  īstenotu  prasību  par  klīniskām praksēm,  kurām māszinību  studiju  programmā  jābūt  50%
apjomā no kopējā studiju apjoma, kas ir 60 kredītpunkti,  ārstniecības studiju programmā – 50
kredītpunkti, 
-  izveidot  un  aprīkot  mācību  telpas  profesionālās  pilnveides  un  tālākizglītības  programmu
realizācijai, tai skaitā dienesta viesnīcā,
- paplašināt un labiekārtot bibliotēku, izveidojot atsevišķu telpu lasītavai un nomainot kopētāju
- plānveidīgi un mērķtiecīgi labiekārtot mācību, atpūtas un higiēnas telpas, veicot kosmētiskos
remontus:

veikt vīriešu tualetes remontu - 2005.gada vasarā;
rekreācijas telpās  pakāpeniski nomainīt nolietotās mēbeles līdz  2007.gadam;

- modernizēt un pilnveidot koledžas garderobi, atbilstoši studējošo skaita palielinājumam līdz
2006.gadam

2.2.  Mācību  aprīkojuma  atjaunošana,  pilnveide  un  uzturēšana,  ievērojot  studentu  skaita
palielinājumu, studiju programmu prasības un līdzekļu nolietojuma pakāpi.
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Aprīkojuma atjaunošanas plāns 2004.-2006.g. :

Aprīkojuma  veids/
iegādes gads

2004 2005 2006
Iegādei
paredzētie
līdzekļi,
Ls

Iegādes
vienību
skaits
gab.

Iegādei
paredzētie
līdzekļi,
Ls

Iegādes
vienību
skaits
gab.

Iegādei
paredzētie
līdzekļi,
Ls

Iegādes
vienību
skaits
gab.

Plānotie līdzekļi* kopā 6000 14 8500 22 8800 23
1. Datortehnika 2400 6 2800 8 5550 11
1.1. Datori 2400 6 2800 8 3800 10
1.2. Multimediju

projektors     1750 1
2. Pavairošanas

iekārtas 800 1 0 0 0 0
2.1. Kopētāji 800 1     
3. Izdrukas iekārtas 270 1 420 2 420 2
3.1. Printeri   420 2 420 2
3.2. Printeri, krāsu 270 1     
4. Biroja aprīkojums 90 1 80 1 0 0
4.1. Skeneri 90 1     
4.2. Laminētājs   80 1   
5. Audiovizuālais

aprīkojums 735 5 1070 9 1050 9
5.1. Videomagnetofoni   90 1   
5.2. Projektori,

diaprojektori,
kodoskopi 360 2 700 4 320 2

5.3. Televizori 375 3   550 4
5.4. Mūzikas centri   400 3   
5.4. Tāfeles   280 4 180 3
6. Profesiju mācību

kursu realizāciju
nodrošinošais
mācību-tehniskais
aprīkojums 800 0 3330 2 1100 1

6.1. Lelles   750 1 1100 1
6.2. Mulāžas   1830 1   
6.3. Citi mācību

līdzekļi 800  750    
7. Datorprogrammas

un licences 360  800  680  
8. Pārējās

nenosauktās
iekārtas un
inventārs 545      

 Izziņai: plānotais
audzēkņu skaits 350-400 400-550 550-700

*- 2002.-2007.g.vidēja termiņa pamatbudžeta plānošanas dati
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2. 3. Mācību literatūras un metodisko materiālu pilnveide:
- mērķtiecīga un selektīva ārvalstu mācību literatūras iegāde,
-  ārvalstu  profesionālās  periodikas  pasūtījums,  sākot  ar  2005.gadu,  atbilstoši  realizējamām
studiju programmām,
- plānveidīga un mērķtiecīga metodisko materiālu izveide un informācijas pieejamība.
2.  4.  Mūsdienīgu  informāciju  tehnoloģiju  pielietojuma  intensifikācija  studiju  programmu
realizācijā:
- papildus datortehnikas iegāde, lai izveidotu  otru datorklasi pieaugošam studējošo skaitam 
- iekārtot ar datortehniku aprīkotas mācību telpas studentiem dienesta viesnīcā – 2005.gadā 5
vietas, 
- nodrošināt Interneta pieslēgumu dienesta viesnīcai – 2006.gadā
- jaunu darba vietu iekārtošana studentiem un biroja aprīkojuma papildināšana bibliotēkā – no 3
darba vietām 2004.gadā līdz 6 darba vietām 2006.gadā.
-  nolietotās  datortehnikas  atjaunojums  –  4  –  5  datoru  atjaunojums  katru  gadu,  palielinot
atjaunošanu  gadījumos,  ja  koledžas  budžetā  pieaugs  kapitālieguldījumiem paredzēto  līdzekļu
apjoms
- atbilstošas datortehnikas iegāde un IT pielietojums metodisko materiālu izveidē – DVD un CD
formāta filmu, attēlu u.c.prezentācijas materiālu izveide nodarbību kvalitātei.
2.5. Nodrošināt koledžā higiēnas prasību ievērošanu.

veļas mazgāšanas telpas ierīkošana  2006.g. 
platformas iekārtošana atkritumu konteineru novietošanai  2006.g.;

2.6.  Nodrošināt  studentiem  un  personālam  epidemioloģiski  drošu  vidi   saskaņā  ar
Epidemioloģiskās drošības likumu, veicot studentu vakcināciju pret vīrusa B hepatītu, studentu
un darbinieku obligātās veselības pārbaudes, nodrošinot pirmās palīdzības pieejamību. 
2.7. Veikt dienesta viesnīcas ēkas inženiertehnisko ekspertīzi (2005.gadā).
       Īpaši  plānota dienesta viesnīcas (nodota ekspluatācijā 1983.gadā) renovācija un iekšējās
vides sakārtošana.

3.1.  Galvenās  aktivitātes  akadēmiskā  personāla  profesionālās  un  pedagoģiskās  kvalifikācijas
attīstībā saistītas ar diviem nozīmīgiem virzieniem: veicināt māsu akadēmiskās izglītības ieguvi
maģistratūrā māszinību nozarē un sekmēt ārstniecības nozares speciālistu pedagoģiskās izglītības
apguvi universitātes līmeņa augstskolās -  pedagoģiskās pilnveides programmās vai pedagoģijas
maģistru  programmās.  Regulāra  akadēmiskā  personāla  profesionālās  kvalifikācijas
paaugstināšana.
3.2. Palielinoties studējošo skaitam un stabilizējoties situācijai koledžā (licencētas un akreditētas
studiju  programmas,  akreditēta  koledža)  no  2005./06.akadēmiskā  gada  palielināt  akadēmiskā
personāla, kuram koledža ir pamata darba vieta, skaitu. 
3.3.  Regulāra vispārējā personāla struktūrvienību vadītāju kvalifikācijas paaugstināšana darba
attiecības reglamentējošos, darba aizsardzības un finansu jautājumos.

4.  Mērķtiecīgas  sadarbības  veidošanai  ar  darba  devējiem,  sociāliem  partneriem  un  citām
izglītības iestādēm izglītības kvalitātes nodrošināšanai paredzētie uzdevumi, galvenokārt, saistās
ar kvalitatīvas klīniskās prakses nodrošināšanu. 

Šobrīd studenti apgūst praktiskās prasmes 14 dažādās veselības aprūpes iestādēs. Darba
devēji  sadarbojas  labprāt,  jo  bieži  prakšu  bāzes  kļūst  par  absolventu  darba  vietām,  mūsu
absolventu profesionālā kvalitāte atbilst darba tirgus prasībām.  Palielinoties studentu skaitam
māszinību  studiju  programmā,  uzsākot  realizēt  ārstniecības  studiju  programmu,  realizējot
profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas, koledža turpinās paplašināt savstarpējo
sadarbību ar darba devējiem- dažāda profila un virziena veselības aprūpes iestādēm. Ar katru no
veselības aprūpes iestādēm koledža slēdz konkrētus prakses līgumus. Koledža plāno noslēgt gan
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maksas,  gan  bezmaksas  prakses  līgumus,  kuri  pamatojas  uz  savstarpējām  korporatīvajām
attiecībām ar darba devējiem.

Koledža paredz sadarbību ar valstiskām un sabiedriskām  organizācijām, kuru mērķi ir
veicināt  sabiedrības  veselību.  Tas  nodrošina  iespēju  studentiem  veikt  aprūpi  konkrētām
sabiedrības grupām un sasniegt izglītības programmās paredzētos mērķus. Šobrīd sadarbojamies
ar  Latvijas  Sarkanā  Krusta  organizāciju,  Narkoloģisko  dispanseru,  Sabiedrības  veselības
veicināšanas  centru,  Aprūpes  biroju,  Latvijas  Sieviešu  invalīdu  asociāciju  “Aspazija”,   PVO
pārstāvniecību Latvijā, Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociāciju “Papardes
zieds”,  Latvijas   Pensionāru  biedrību.  Plānojam  šo  organizāciju  loku  paplašināt,  attīstot
sadarbību ar pacientu (onkoloģisko, diabēta, stomas, osteoporozes u.c.) atbalsta grupām.   

5.  Lai uzlabotu veselības aprūpes nozarē strādājošo māsu kvalifikāciju, koledžā plānots realizēt
profesionālās  tālākizglītības  un  profesionālās  pilnveides  izglītības  programmas.  Uzdevums
2005.gadā – izveidot jaunu struktūrvienību - Profesionālās pilnveides un tālākizglītības nodaļu.
Koledža plāno realizēt dažādas izglītības programmas – vidēji 100 līdz 200 studējošiem gadā
5.1.Koledžā plānots izveidot un realizēt profesionālās tālākizglītības programmas māsām:
- nodrošinot specializācijas programmas;
- realizējot prakses un sertifikāciju uzturošās izglītības programmas;
- sagatavojot māsas prakses tiesību atjaunošanai. 
5.2.  Koledžā  plānots  izveidot  un  realizēt  profesionālās  pilnveides  izglītības  programmas  -
izstrādāt  un  realizēt  sabiedrībai  aktuālas  interešu  izglītības  programmas  saistītas  ar  veselības
aprūpi.
Plānojot iestādes attīstības stratēģiju, veikta SWOT analīze, kurā noteiktas koledžas stiprās un
vājās puses, paredzot ik gadus analizētas izmaiņas, kas ietekmē turpmākās attīstības taktiku. 

SWOT analīze
IEKŠĒJIE FAKTORI

Stiprās puses : Vājās puses :
Iestādes vadība

 konstruktīva sadarbība iestādes darbībā
 demokrātiska lēmumu pieņemšana;
 sastrādājusies, elastīga komanda,
 tendence  un  iespējas  izglītoties  mūsu

valstī un ārzemēs,
 mērķtiecīga kadru politika

 nepietiekama  pieredze  darbībai
augstākās izglītības līmenī

 problēmas likumdošanā, dokumentācijā 

Studijas
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Studiju programmas:
 māszinību  studiju  programmas  saturs

atbilstošs  ES  Direktīvu  prasībām,
Latvijas  likumdošanai  un  profesiju
standartam

 ārstniecības studiju programmas saturs
atbilstošs  Latvijas  likumdošanai  un
profesiju standartam

 labs  mācību  metodiskais
nodrošinājums

 mūsdienīgs  mācību  un  medicīnisks
aprīkojums

 izstrādāta novērtēšanas sistēma
 paplašinājies  praktiskās  apmācības

bāžu skaits 
 pieaug  augstāko  profesionālo  un

dažāda  līmeņa  pedagoģisko  izglītību
ieguvušo pedagogu skaits

 regulāri  tiek  veikts  studentu  un
docētāju darba pašvērtējums 

 darbojas  atgriezeniskā  saite  no
studentiem par studiju kvalitāti

 izmanto  jaunās  tehnoloģijas
informācijas  iegūšanai  un  studiju
kvalitātes uzlabošanai

 nepietiekama  pieredze  valsts  pirmā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības
standarta realizācijā

 trūkst pieredzes (docētājiem) un iemaņu
(studentiem) patstāvīgā darba realizēšanā

 augsts studentu atbirums
 dokumentācijas  aizpildīšana  un

sakārtošana
 ārštata  pasniedzēju  nepietiekama

pedagoģiskā izglītība
 studentu informētība par studiju, atpūtas

un sadzīves jautājumiem

Vide
 labiekārtotas mācību un atpūtas telpas
 ir  pieslēgums  Internetam,  datoru

saslēgums vietējā tīklā
 noslēgts nomas līgums par telpu īri  ar

Klīnisko slimnīcu "Gaiļezers"
 resursu  taupīšana,  nosakot  limitu

telefonu sarunām
 studentu  sadzīves  apstākļi  dienesta

viesnīcā atbilstoši sanitārām normām

 nepieciešams papildus finansējums telpu
nomai

 apgrūtināta  komunālo  pakalpojumu
uzskaite  sadārdzina  apsaimniekošanas
izdevumus   

 liels  mācību  procesā  neizmantojamo
platību īpatsvars

 nesakārtots  dienesta  viesnīcas  īpašuma
tiesību jautājums

Finanses :
 garantēts valsts finansējums
 pašu ieņēmumu daļas pieaugums
 iespēja stimulēt un motivēt akadēmisko

un vispārējo personālu 
 izveidots Koplīgums

 pašu  ieņēmumu  daļas  izmantošanas
ierobežojumi

 nepietiekošs  finansējums  likumdošanas
un  normatīvo  aktu  izpildes
nodrošināšanai  –  vakcinācijai,  klīnisko
prakšu bāzēm

 finansu  un  saimniecisko
darbību  reglamentējošas
dokumentācijas nepilnības  

Starptautiskie sakari
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  veiksmīga  iekļaušanās  Rainbow
projektā

  piedalīšanās  Leonardo  da  Vinci
projektos

   intensīva  neformālā  starptautiskā
sadarbība   

 finansu  trūkums  projektu  izmaksu
segšanai 

 nepietiekamas  svešvalodu  zināšanas
aktīvai līdzdalībai projektos

Mārketinga pasākumi :
 plānoti  reklāmas pasākumi ar studentu

iesaistīšanos  
 veiksmīgas  prezentācijas  izstādēs

„Skola’”  nodrošina  studentu
kontingentu

 studentu  iniciatīva  un  piedalīšanās
informācijas dienās

 regulāra  mārketinga  pasākumu
efektivitātes  analīze,  izmantojot
reflektantu aptaujas

 augstas mārketinga izmaksas 

ĀRĒJIE  FAKTORI

Drošība Draudi
 gan  Latvijas,  gan  Eiropas  Savienības

valstu darba tirgū pieprasīti speciālisti  
 pozitīvas atsauksmes no darba devējiem

par  absolventu  sagatavotību  darba
tirgum

 vidusskolas  absolventu  skaita
samazināšanās

 zems  profesiju  prestižs  nepietiekoša
atalgojuma dēļ

 neefektīva  veselības  aprūpes  sistēmas
reorganizācija

Finanšu stratēģija koledžas darbības nodrošināšanai

Koledžas  finansējuma  pamats  ir  valsts  budžeta  dotācija.  Līdz  šim  piešķirtā   dotācija
pilnībā nav nodrošinājusi pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības izmaksu minimumu uz
1 studentu gadā saskaņā ar normatīvajiem aktiem,  tāpēc iestādes  uzdevums ir  panākt   esošā
finansējuma optimālu izlietošanu un izdevumu samazināšanu, kā arī , attīstot pašu ieņēmumu no
maksas pakalpojumiem veidus un sakarus ar ārvalstu sadarbības iestādēm, rast iespējas papildus
finanšu resursu iegūšanai..

Rīgas Medicīnas koledžas finanšu stratēģija paredz sekojošus finansējuma avotus:
- dotācija no valsts pamatbudžeta;
- pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem:

o studentu maksas apmācības ieņēmumi, eksāmenu kārtošanas ieņēmumi;
o ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem (maksas tālākizglītības kursi – tiešo

maksājumu un līdzfinansējuma veidā);
o ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem;
o ieņēmumi par kopēšanu un iesiešanu;
o ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu;
o ieņēmumi par viesnīcas pakalpojumiem (audzēkņiem un citiem);
o ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas u.c.;

-     valsts investīcijas;
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- ārvalstu sadarbības partneru un sponsoru piešķirtie finanšu līdzekļi;
Valsts dotācija tiek noteikta atbilstoši  valsts pasūtījumam – apstiprinātajam audzēkņu

uzņemšanas  plānam.  Patreiz  prognozētais  vidēja  termiņa  pamatbudžeta  dotācijas  pieauguma
temps  ir  1,24%  gadā,  neskaitot  līdzekļus  minimālās  un  pedagoģisko  darbinieku  algu
paaugstināšanai.  Būtiska  koledžas  finanšu  stratēģijas  daļa  ir  panākt  sabiedrības  vajadzību
apmierināšanai atbilstoša, pieaugoša valsts apmaksāto mācību vietu skaita nodrošināšanu, līdz ar
to valsts finansējuma nodrošinājumu.

Koledžas  attīstības  stratēģija  paredz  un  plāno  studiju  vietu  skaita  palielināšanos
māszinību  izglītības  programmā,   kā  arī  2004./2005.mācību  gadā  atvērtajā  ārstniecības
programmā.  Ir  paredzēta  arī  pakāpeniska  mācību  maksas noteikšana  abu  profesiju
apgūstošajiem studentiem. Šādā veidā  saņemtie līdzekļi – mācību maksa papildinās kopējo pašu
ieņēmumu apmēru kā viens no pašu ieņēmumu veidiem. 

Pašreizējos  ekonomiskajos  apstākļos,  pastāvot  zemam vispārējam ienākumu  līmenim,
inflācijai  un arvien pieaugošām pakalpojumu un materiāli  tehniskā nodrošinājuma izmaksām,
nav iespējams noteikt  mācību maksu tādos apmēros,  kādas  ir  faktiskās programmas apguves
izmaksas,  tāpēc  tiek  meklētas  iespējas  racionāli  izmantot  jau  esošos  resursus,  intensificējot
cilvēkresursu, telpu un aprīkojuma izmantošanu, kā arī studiju finansēšanā piesaistīt potenciālos
darba  devējus,  slēdzot  līgumus  par  noteikta  skaita  studentu  apmācību,  tādā  veidā  vienlaikus
garantējot  darba  vietas  topošajiem  speciālistiem  un  piesaistot  līdzekļus  apmācības
nodrošināšanai. 

Šajā nolūkā jāattīsta mārketinga pasākumu komplekss, un ar tā palīdzību jānodrošina arī
nākošais pašu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem veids - profesionālās tālākizglītības un citu
sabiedrībai aktuālu interešu izglītības programmu apguves maksas kursi. Līdzšinējā sadarbība ar
veselības  aprūpes  iestādēm un pieaugošās  vispārējo profesionālo  iemaņu prasības,  iestājoties
Eiropas  Savienībā,  liecina  par  intereses  pieaugumu  šajā  jomā,  kā  arī  par  iespējamu
līdzfinansējuma saņemšanu darba devēju apmaksātu tālākizglītības kursu veidā.

Pašu ieņēmumu attīstības plāns paredz jau esošo pakalpojumu uzlabošanu un
pakalpojumu klāsta paplašināšanu. Ļoti nozīmīgs esošais ieņēmumu avots ir dienesta viesnīcas
pakalpojumi, kuru līdzšinējais pieprasījums liecina par iespējām palielināt ieņēmumus,
vienlaikus uzlabojot komforta līmeni un veicot mārketinga pasākumus. Paaugstinot viesnīcas
piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, iespējams attiecīgi palielināt samaksu par tiem. Tiek veikti
pasākumi uzturēšanas izdevumu samazināšanai, uzlabojot energoresursu izmantošanas
efektivitāti un nosakot samaksu pēc patēriņa. Komercdarbības aktivizēšanas nodrošināšanai
paredzēts risināt jautājumu par higiēnas telpu atjaunošanu un labiekārtošanu, kā arī veikt
kosmētiskos remontus un iegādāties aprīkojumu  sadzīves apstākļu uzlabošanai (ledusskapji,
televizori, mēbeles, veļas mašīna un žāvētājs), kā arī maksas pakalpojumu sniegšanai. 

Paredzama nedzīvojamo telpu nomas maksas palielināšana uz esošo līgumu pamata, kā
arī  meklēta  iespēja  noslēgt  jaunus  nedzīvojamo  telpu  nomas  līgumus,  līdz  ar  to  veicinot
ieņēmumu  palielināšanos.  Plānots  uzlabot  kopēšanas  pakalpojumus  un  no  jauna   ieviest
pakalpojumu veidu – kopēto materiālu iesiešanu, laminēšanu u.tml., kā arī noteikt samaksu par
kancelejas pakalpojumiem. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu apguvi, iecerēts uzlabot un pilnveidot
esošo  studiju  bāzi,  piesaistot  ES  fondu  finansējumu.  2005.-2006.  gados  paredzēts  izstrādāt
projektus  valsts investīciju piesaistei dienesta viesnīcas inženiertehnisko tīklu modernizēšanai
atbilstoši  mūsdienu  prasībām,  kā  arī  perspektīvā  -   telpu  pārveidei  atbilstoši  mācību  telpu
vajadzībām.

Koledžas attīstības plānā ietilpst sadarbība ar ārvalstu izglītības iestādēm starptautisku
projektu ietvaros. Līdzšinējā veiksmīgā pieredze liecina par šīs sadarbības ilgtspējīgas attīstības
iespējamību. Tas nozīmē arī ārvalstu juridisko personu finanšu līdzekļu saņemšanu summāri
nelielos,  taču  iestādei  nozīmīgos  apmēros,  un  to  izmantošanas  iespējas  mācību  materiāli
tehniskās uzlabošanai un mācībspēku motivācijas stimulēšanai.
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6.2. Studiju programmu akreditācijas plāns

Studiju 
programma

Izglītības 
programmas

kods

2005. 2006. 2007.

Māszinības 41 723 Akreditācija -
marts

Ārstniecība 41 721 Akreditācija -
marts

Vecmāte 41 721 Licencēšana  -
decembris

Akreditācija -
decembris

Fizioterapijas
speciālists

41 722 04 Licencēšana  -
decembris

Akreditācija -
decembris

6.3.  Infrastruktūras attīstības plāns 

Koledža nomā 4054,7 m2 telpas no Rīgas pašvaldības uzņēmuma SIA Klīniskā slimnīca
”Gaiļezers“,  tāpēc  infrastruktūras  attīstību  nosaka  slimnīcas  attīstības  stratēģija.  Slimnīca
atrisinājusi siltumapgādes izmaksu taupīšanu, izveidojot lokālo siltumapgādi, kas atsaucas arī uz
koledžas  budžetu,  jo  maksājumi  par  siltumapgādi  samazinājušies.  Infrastruktūras  attīstībai
koledža veikusi  darbības,  kas saistītas  ar  komunāliem pakalpojumiem tērēto finansu līdzekļu
samazināšanu - atteikusies no siltā ūdens apgādes, izvietojot lokālos elektriskos ūdenssildītājus
higiēnas telpās. Turpmākā attīstībā plānots risināt jautājumu ar slimnīcu par logu nomaiņu un
jumtu seguma kapitālo remontu. Īrēto telpu labiekārtošanas plānošana veikta koledžas attīstības
stratēģijā. 

Koledžas  uzdevums  saistās  ar   īres  līguma  ar  Rīgas  P/U  SIA  Klīniskā  slimnīca
”Gaiļezers“par telpu nomu pagarināšanu līdz 10 gadiem. 

Koledža apsaimnieko  deviņu stāvu dienesta viesnīcu ar 400 vietām Rīgā, Hipokrāta ielā
1,  tās  platība ir   6851,2 m2.  Tāpēc infrastruktūras  attīstības  plāns  paredz  2005.gadā atrisināt
īpašumtiesības  dienesta  viesnīcas  ēkai  un  zemei,  veikt  dienesta  viesnīcas  ēkas  apsekošanu,
pasūtīt projekta dokumentāciju veicamajiem darbiem un sastādīt darbu tāmi un plānu  2006.gadā.
Svarīgs uzdevums infrastruktūras attīstībā saistīts ar telpas sporta nodarbībām izveidi - plānota
bēniņu stāva izbūve studentu sporta aktivitātēm un atpūtai līdz 2010.g.. Plānota ūdens apgādes
un kanalizācijas sistēmas maiņa ( 2005. – 2008.g. ) un ēkas ārsienu plaisu remonts ( 2005. –
2006.g. ). Infrastruktūras attīstībā  plānota arī liftu maiņa sakarā ar to lietošanas termiņa beigām
(2010.g. ) un ugunsdrošības izziņošanas sistēmas uzstādīšana (2008.g. ). 

6.4. Koledžas absolventu perspektīvas darba tirgū

   Katras  profesionālās izglītības  mācību iestādes  izglītības kvalitātes  rādītājs  ir  gan
absolventu  iesaistīšanās  darba  tirgū  ar  atbilstošām  zināšanām,  prasmēm  un  iemaņām,  gan
absolventu tālākizglītība. Koledžā ir ziņas par visiem pēdējo gadu absolventiem. Visi absolventi
ar darbu ir nodrošināti.

   Neskatoties  uz  zemo  atalgojumu,  72%-85%  beidzējas  strādā  savā  profesijā,  ir
pieprasītas  darba  tirgū.  Darba  devēju  aptaujas  liecina,  ka  mūsu  absolventes  ir  patstāvīgi
domājošas,  spējīgas  reāli  un kritiski  novērtēt  aprūpes  situācijas  maiņu,  pieņemt  lēmumus  un
adekvāti  rīkoties,  ir  ar  lielu  atbildības  sajūtu,  inteliģentas,  iniciatīvas  bagātas,  ar  labām
profesionāli  tehniskajām  prasmēm  un  iemaņām,  prasmīgas  komandas  darbā,  transkulturālājā
aprūpē un jebkura veida saskarsmē. 

    Pirms  Kvalifikācijas  prakses  saņemam  daudzus  darba  piedāvājumus  no  darba
devējiem-  gan  no  privāto,  gan  pašvaldību,  gan  valsts  veselības  aprūpes  iestāžu  galvenajām
māsām, nodaļu vecākajām māsām, iestāžu vadītājiem. Lepojamies, ka, piemēram, docenta Jura
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Puriņa privātajā Neiroķirurģijas klīnikā jau no dibināšanas 1992.gada  un privātklīnikā “Šmerlis”
strādā tikai mūsu skolas absolventes. Arī SIA klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” (pēdējo piecu gadu
laikā  –94 māsas),  BKS “Gaiļezers”,  LOC, klīnikas  “Linezers”  (pēdējo  piecu gadu laikā  –14
māsas) māsu kolektīva lielāko daļu veido mūsu skolas beidzējas.

    Sadarbojamies  ar  Stradiņa  Universitātes  Māszinību  fakultāti  un  LU Medicīnas
fakultātes Veselības zinātņu bakalaura studiju programmu  māszinībās,  ir  noslēgti  sadarbības
līgumi, regulāri veicam studiju programmu salīdzināšanu. Koledžas beidzēji (gan pagājušā gada,
gan  iepriekšējo  gadu)  sekmīgi  turpina  mācīties  abās  šajās  mācību  iestādēs.  Katru  gadu  to
studentu skaits, kuri turpina apgūt augstāko izglītību, pieaug.

     Varam secināt,  ka Rīgas Medicīnas koledžas studiju programmas un absolventu
kvalifikācija atbilst gan augstskolu prasībām, gan darba tirgus prasībām. 

   Esam pilnīgi pārliecināti, ka abas augstākās profesionālās izglītības 1. līmeņa studiju
programmas- māszinībās un ārstniecībā, ir  ar lielu perspektīvu darba tirgū. Veselības aprūpes
sistēmas politika un  masterplāns paredz,  ka turpmākajos gados nepieciešams palielināt māsu
skaitu vismaz par 1-2000, jo tagadējo ~13,5 tūkstoši praktizējošo māsu skaits ir nepietiekošs.
Bez tam salīdzinoši  daudz māsu ir  pirmspensijas  vecuma grupā un tās,  kuras jau ir  pensijas
vecumā. Pēdējos gados un sevišķi pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, arvien vairāk māsas
dodas darba gaitās uz citām valstīm.  Tas,  ka viņas tur sekmīgi  kārto eksāmenus,  strādā savā
profesijā, liecina, ka mūsu studiju programmas, prasības, kvalifikācija , atbilst ES prasībām un
starptautiskajiem standartiem.

   Palielinoties ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības lomai, samazinot sekundārās
medicīniskās palīdzības veselības aprūpes iestāžu skaitu, strauji pieaug nepieciešamība pēc ārstu
palīgiem.  Lai  nokomplektētu  papildus  ātrās  neatliekamās  medicīniskās  palīdzības  brigādes,
nepieciešami  vismaz  vēl  600-700  ārstu  palīgi.  Plānojam  palielināt  uzņemšanu  ārstniecības
studiju programmā.

    Visi augstākminētie apsvērumi liecina, ka gan māsa, gan ārsta palīga profesiju nozīme
darba  tirgū  joprojām nemazināsies,  bet  pieprasījums  pēc  kvalificētiem darbiniekiem pieaugs.
Veselības aprūpes sistēmas politika nosaka šo abu profesiju aktualitāti.

Absolventu nodarbinātības analīze

Gads
2000. 2001. 2002. 2003. 2004.

Strādā
specialitātē

43=82,7% 47=85,4% 57=74% 49=74,3% 49=72,1%

Mācās
augstskolā

5=9,6% 3=5,5% 14=18,2% 15=22,7% 9=13,2%

Audzina
bērnu

3=5,8% 3=5,5% 3=3,9% 1=1,5% 5=7,4%

Nestrādā 1=1,9% 2=3,6% 3=3,9% 1=1,5% 2=2,9%
Strādā
ārzemēs

3=4,4%

Kopā
52 55 77 66 68
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7. Dokumenti, kas apliecina, ka Rīgas Medicīnas koledžas pārvaldē tiek
ievērotas Izglītības likumā, Augstskolu likumā, Profesionālās izglītības

likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības
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 Rīgas  Medicīnas  koledžas  pārvaldes  darbību  reglamentējošie  dokumenti:  koledžas

nolikums, nolikums par Rīgas Medicīnas koledžas Padomes darbību un Studentu pašpārvaldes

nolikums ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Koledžas vadības struktūra,  studiju kvalitātes iekšējā kontrole un studējošo imatrikulācijas

kritēriji  ir  izveidoti  saskaņā  ar  izglītības  sistēmu  reglamentējošiem  normatīviem  aktiem  un

iestrādāti   Rīgas  Medicīnas  koledžas  nolikumā  par  akadēmiskajiem  un  administratīvajiem

amatiem, nolikumā par studiju pārbaudījumu kārtību.

Darbinieku, studējošo un citu personu tiesības, pienākumus un atbildību nosaka Iekšējās

kārtības  noteikumi,  kas  izstrādāti  saskaņā  ar  Izglītības  likumu,  Augstskolu  likumu,  koledžas

nolikumu u.c. normatīviem aktiem.

Pamatojoties uz ārējiem normatīviem aktiem ir izstrādāti koledžas iekšējie normatīvie akti-

nodaļu  nolikumi  un instrukcijas,  telpu  izmantošanas un uzturēšanas  noteikumi,  datortehnikas

lietošanas noteikumi,  bibliotēkas izmantošanas noteikumi,  dienesta viesnīcas iekšējās kārtības

noteikumu u.c.

Dokumentu  izstrāde  tiek  veikta,  saskaņā  ar  normatīvajiem  aktiem,  iesaistoties  vēlētām

koledžas  institūcijām  –  studentu  pašpārvaldei  un  koledžas  padomei  respektējot  studentu,

koledžas akadēmiskā personāla  un vispārējā personāla tiesības un pienākumus, 
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7.1. Vadības struktūra 

Koledžas direktors

Struktūrvienība

saimnieciskajā

darbā

Dienesta
viesnīcas
vadītājs

Grāmatvedība
ITD

Studiju daļa

Direktora vietnieks
studiju darbā

 Direktora vietnieks
prakses jautājumos

Bibliotēka

1. Saimniecības
daļas

vadītājs
2.Darba aizsardzības
   speciālists
3. Šoferis, automobiļa
    vadītājs
4. Apkopējs
5. Elektriķis
6.Garderobists
7.Sētnieks
8.Galdnieks
9. Mākslinieks  
   noformētājs
 10. Strādnieks

Galvenais

speciālists

saimnieciskajos

jautājumos

Dienesta
viesnīcas
struktūrvienība

Galvenais
grāmatvedisBibliotēkas

vadītājs

Datu bāzu
 un elektronisko

sakaru
 speciālists

Galvenais
speciālists
personāla

jautājumos

Koledžas padome

Katedras

1.Direktora
  sekretāre
2. Kancelejas,
   lietvedības 
   speciālists
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1.Vadītāja 
  vietnieks
2. .Darba  
   aizsardzības
   speciālists
3. Galv.spec.
klientu
apkalpošanas
jautājumos
4. Dienesta 
   viesnīcas 
   administrators
5. Noliktavas
   pārzinis
6. Apkopējs
7. Santehniķis
8. Strādnieks
9. Sētnieks

1.Vadītāji
2.Akadēmiskais
personāls

1. Daļas
vadītājs

2. Speciālisti
3. Citi studiju

daļas darbinieki

1.Bibliotekas
vadītāja
vietnieks

1.Galvenā
grāmatveža
vietnieks
2.Grāmatvedis

1. Arhivārs
2. Lietvedis
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Studiju kvalitātes iekšējā kontrole

Studiju  procesa  pārraudzība  realizējas  vairākos  virzienos:  saistībā  ar  studentiem  kā  studiju
procesa dalībniekiem, izglītības programmām, ietverot gan studiju programmu saturu, mācību
metožu, novērtēšanas sistēmas un materiāli metodiskā nodrošinājuma pārraudzību, un saistībā ar
mācību procesa organizāciju.

Iekšējās  kontroles  sistēma  izveidota  tā,  lai  nodrošinātu  koledžas  galveno  mērķu  un
uzdevumu kvalitatīvu veikšanu. Individuālie kontroles pasākumi katrā atsevišķā struktūrvienībā
nodrošina  atsevišķu  mērķu  kvalitatīvu  realizēšanu.  Viens  no  priekšnoteikumiem,  kas  sekmē
izglītības  procesa  un   rezultāta  kvalitāti,   ir   studentu,  docētāju  un  vispārējā  personāla
līdzatbildība un ieinteresētība, kā arī radoša pieeja darbam. Ļoti būtiska ir vide, kurā students
saņem atbalstu savām izglītības aktivitātēm. Tāpēc kvalitātes kontroles sistēmas izveidošana, tās
darbības  plānošana  un  novērtēšana  tiek  veikta  paralēli  koledžas  attīstības  plānošanai.  Ņemot
vērā, ka studiju kvalitāte kā auditējama sistēma ir pietiekoši sarežģīta, tomēr tai ir noteicošā loma
iestādei kopumā.  

Studiju kvalitātes iekšējā kontrole tiek plānota kā regulārs, ikgadējs pasākumu komplekss,
kurā tiek  izmantoti gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi dati – studentu skaits, atskaitīto īpatsvars,
skaitliski dati par personālu u.c..  Dažādas ir darba formas - tiek analizēti gan studentu mācību
sasniegumi,  gan  studiju  kursu  programmu  saturs,  mērķi,  metožu  un  novērtēšanas  sistēmas
atbilstība mērķiem un saturam. Studiju kvalitātes kontrolei  izmantotas  sekojošas  metodes –
inspekcija,  intervijas,  novērošana,  pašnovērtējums,  izglītības indikatoru analīze un datu bāzes
informācijas  analīze.  Plaši  tiek  izmantotas  anketēšanas  un  aptaujas  –  gan  studentu,  gan
absolventu, gan arī darba devēju un klīnisko prakšu bāzu aptaujas. Iegūto  datu analīze notiek
regulāri  dažādos  līmeņos:  katedrās,  akadēmiskā  personāla  sanāksmēs  un  koledžas  padomē.
Analīzes  laikā  izvērtējam gan studentu  sasniegumus,  gan to  novērtēšanu.  Šis  process  ir  ļoti
darbietilpīgs un sarežģīts, jo saistīts ar liela apjoma informācijas apstrādi, taču analīzes rezultāti
ļauj izdarīt secinājumus par mācību procesa un rezultāta kvalitāti, kā arī noskaidrot problēmas un
plānot to risināšanu. 

Studiju  procesa  pārraudzībā  iesaistām  iespējami  vairāk  koledžas  darbiniekus,  kā  arī
studentus un darba devējus, jo tas veicina līdzatbildību par studiju norisi un tās rezultātu.  

 Attieksme pret studiju kvalitātes kontroles pasākumiem ir ar pieaugošu pozitīvu tendenci,
jo tie pārsvarā netiek uztverti kā pārbaude ar mērķi atklāt trūkumus un sodīt, bet kā veids, kas
palīdz analizēt un pilnveidot studijas.

Koledžā  darbojas  studiju  programmu  realizācijai  nepieciešamo resursu  noteikšanas  un
nodrošināšanas kārtība, kas paredz mācībspēku noteicošo lomu prioritāšu noteikšanā aprīkojuma
iegādei un regulāru sadarbību ar firmām, kuras Latvijā un ārvalstīs iepērk mācību, medicīnisko
un veselības aprūpes aprīkojumu.  

Studējošo imatrikulācijas kritēriji

Uzņemšana pilna laika studijās notiek konkursa kārtībā. Reflektantu ieskaitīšana māsu un
ārstu  palīgu  studiju  programmās  tiek  izdarīta  pamatojoties  uz  valsts  centralizēto  eksāmenu
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rezultātiem latviešu valodā un algebrā. Sertifikātā norādītais zināšanu līmenis tiek pielīdzināts
ballēm pēc šādas sistēmas:

A līmenis – 10 punkti 

B līmenis – 9 punkti

C līmenis – 7 punkti

D līmenis – 6 punkti

E līmenis – 5 punkti

Ja  reflektants  nav kārtojis  centralizēto  eksāmenu,  tiek ņemta vērā izglītības dokumentā
norādītā gala atzīme atbilstošajā mācību priekšmetā.
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7.2. Iekšējās kārtības noteikumi

1.6. Noteikumi ir pieejami studiju daļā, koledžas kancelejā, studentu pašpārvaldē, koledžas mājas
lapā.
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2.Personas tiesības
2.1.  Saņemt  informāciju  par  Koledžas  mācību  procesu,  iekšējo  kārtību,  sabiedriskajiem
pasākumiem.
 2.2. Pieprasīt visu Koledžas studiju procesu reglamentējošos dokumentos paredzēto studējošo
tiesību īstenošanu.
 2.3. Studēt drošos un nekaitīgos apstākļos.
2.4. Saņemt nediskriminējošu citu studējošo un darbinieku attieksmi.
 2.5. Saņemt Personas un studiju datu aizsardzību.
 2.6. Izmantot Koledžas materiāli tehnisko bāzi: inventāru, mācību līdzekļus, tiem mērķiem  un
uzdevumiem, kādiem tie paredzēti. 
2.7. Vērsties ar iesniegumiem, sūdzībām  un priekšlikumiem un saņemt atbildi pēc būtības no
Koledžas amatpersonām šādā kārtībā: 
2.7.1. iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi vispirms tiek iesniegti atbildīgās struktūrvienības

vadītājam vai akadēmiskā personāla pārstāvim;
2.7.2. ja  iesniegumi,  sūdzības  un  priekšlikumi  iepriekš  minētajā  līmenī  nav  atrisināti  vai  ir

atstāti  bez ievērības,  ieinteresētajai  personai  ir  tiesības  rakstiski  vērsties  pie  Koledžas
direktores, iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu reģistrējot Koledžas kancelejā;

2.7.3. iesniegumu,  sūdzības  un  priekšlikumi  jāizskata,  jāpieņem attiecīgs  lēmums  un  jādod
iesniedzējam atbilde ne vēlāk kā 15 dienu laikā, no to saņemšanas brīža. Ja iesnieguma,
sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa
papildu ziņas, tad atbilde jāsniedz ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma, sūdzības vai
priekšlikuma saņemšanas brīža.

3.Personas pienākumi
3.1.Ievērot  valstī  pastāvošās  un  spēkā  esošās  tiesību  normas,  šos  noteikumus,  kā  arī  citus,

Noteikumu 1.4.punktā nosauktos, Koledžas  iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus.
3.2.Ar savu rīcību vairot Koledžas prestižu, sekmēt Koledžas mērķu īstenošanu.
3.3.Ievērot  Koledžas  darbinieku  norādījumus  attiecībā  uz  Personu  rīcību  Koledžā.

Nepieciešamības  gadījumā  atbildīgie  Koledžas  darbinieki  var  uz  laiku  ierobežot  Personu
darbību Koledžā.

3.4.Darbiniekiem pastāvīgi nēsāt līdzi darbinieka identifikācijas nozīmi, studentiem – studentu
apliecību,  pārējām personām - personu apliecinošu dokumentu.

3.5.Ievērot ugunsdrošības, elektrodrošības un higiēnas noteikumu prasības.

3.6.Informēt  Koledžas  darbiniekus  par  novērotajiem mehāniskiem bojājumiem,  šo  noteikumu
pārkāpumiem un citām nepilnībām Koledžā.

3.7. Ievērot savstarpējo attiecību kultūru - būt lojālam, pieklājīgam, izpalīdzīgam, izturēties ar
cieņu pret Koledžas darbiniekiem, studentiem un citām personām.

3.8.Saudzīgi  izturēties  pret  Koledžas  mantu  (instrumentiem,  aparatūru,  materiāliem,  mācību
palīglīdzekļiem, grāmatām, datortehniku un citiem priekšmetiem).

3.9.Nebojāt Koledžas īpašumu. Ekonomiski izmantot resursus.

3.10.Neienest Koledžā ieročus, šaujamieročus, munīciju, sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises,
aukstos ieročus, kā arī ķīmiskas vielas, kas var būt bīstamas apkārtējiem.

3.11.Koledžas telpās nelietot alkoholiskos dzērienus, toksiskās vai narkotiskās vielas, atturēties
no darbībām, kas traucēt citas personas.

3.12.Koledžas telpās un teritorijā nesmēķēt.
3.13.Ierasties  uz  mācībām un darbu,  ievērojot  mācību  un darba laiku,  kas  noteikts  Koledžas

iekšējos dokumentos. 

3.14.Ienākot Koledžā, virsdrēbes jāatstāj garderobē, studentiem mainīt apavus.
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4. Atbildība

4.1.Šo Noteikumu neizpilde tiek uzskatīta par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu. Fiksēt
iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus ir tiesīgs jebkurš  Koledžas darbinieks. 

4.2.Koledžas darbinieks pārkāpumu un konfliktu gadījumos, nosaucot savu vārdu, uzvārdu un
amatu, stādās priekšā, paskaidro izdarītā pārkāpuma saturu, brīdina pārkāpēju par atbildību,
kas var tikt piemērota.

4.3.No  Personas,  kura  pārkāpusi  Noteikumus,  Koledžas  darbiniekam  ir  tiesības  pieprasīt
rakstisku paskaidrojumu, kuru paraksta Persona.

4.4.Par  Noteikumu  pārkāpumu  tiek  sastādīts  akts,  kurā  norāda  pārkāpēja  vārdu,  uzvārdu,
pārkāpuma vietu, laiku, raksturu un iekšējās kārtības noteikumu punktu, kas nav ievērots,
darbinieka,  kas  sastādījis  aktu,  vārdu,  uzvārdu  un  ieņemamo  amatu.  Aktu  paraksta
Noteikumu pārkāpējs un darbinieks. Persona var sastādīto aktu apstrīdēt iesniedzot pretenziju
Koledžas direktorei 3 (trīs) dienu laikā. Ja pretenzija nav iesniegta, tiek uzskatīts, ka Persona,
kurai sastādīts akts, savu vainu atzīst.

4.5.Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu Personai var tikt izteikta piezīme, rājiens, kā
arī  students  var  tikt  izslēgts  no  Koledžas,  darbiniekam  uzteikts  darbs,  apmeklētājs  u.c.
personas izraidītas no Koledžas.

4.6. Persona  sedz  materiālos  zaudējumos,  kas  radušies  tās  nesaudzīgas  rīcības  rezultātā
likumdošanā paredzētajā kārtībā.

SASKAŅOTS
Rīgas Medicīnas koledžas
padomes sēdē, prot.Nr.1
21.10.2004.

7.3. Akadēmiskā personāla saraksts, zinātniskie grādi un akadēmiskie grādi

Nr. Studiju kurss Mācībspēks
Zinātniskais/
akadēmiskais 

grāds

Ieņemamais
amats

Pamatd./
Savien.

Kred.
p-tu 
skaits

01 Saskarsme Inga Buceniece Soc.zin.mag.psihol. Lektors Pamatd. 3
02 Latīņu valoda Anna Stafecka Augst.prof. Lektors Pamatd. 2
03 Pētniecība Sanita Lapiņa Māszin.mag. Lektors Pamatd. 1
04 Pedagoģija Anna Stafecka Augst.prof. Lektors Pamatd. 1
05 Socioloģija Inga Buceniece Soc.zin.mag.psihol. Lektors Pamatd. 1
06 Bioloģija un ģenētika Sarmīte Dzene Ves.zin.bak.māszin. Lektors Savien. 2

07 Anatomija,
fizioloģija Īrisa Pelcmane Augst.prof. Lektors Pamatd. 6/7

08 Vide Olga Ņikitina Augst.prof.-
sertif. ārsts Lektors Savien. 3

09 Informātika Ēriks Putniņš Mag.paed. Lektors Savien. 1
10 Psiholoģija Jeļena Harlamova Soc.zin.mag.psihol. Lektors Savien. 3
11 Farmakoloģija Ludmila Pjak Augst.prof.- ārsts Lektors Pamatd. 3

12 Klīniskā
farmakoloģija Gaļina Biksone Izgl.zin.mag.,

sertif.ārsts Lektors Pamatd. 3

13 Patoloģija Irēna Tarelkina Augst.prof.- ārsts Lektors Pamatd. 2

14 Ievads aprūpē,
teorijas, vēsture Maruta Šiliņa Izgl.zin.mag.paed. Lektors Pamatd. 2

15 Māsu darba vadība
un organizācija Sanita Lapiņa Māszin.mag. Lektors Pamatd. 2

16

Vesela cilvēka
aprūpe 

Linda Alondere
Valentīna Biezā

Benita Stankēviča
Rūta Bogdanova

Mag.paed., doktorants
Augst.prof.

Augst.prof.- ārsts
Augst.prof.- ārsts,

maģistrants

Lektors

Lektors
Lektors
Lektors

Pamatd.

Pamatd.
Pamatd.
Pamatd.

5

0,5
2,5
2
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17

Pacientu aprūpe
veselības traucējumu
gadījumos

Rita Konstante

Antra Sakne

Valentīna Biezā

Ves.zin.mag. māszin.
Ves.zin.mag. māszin.,

doktorants
Augst.prof.

Lektors

Lektors

Lektors

Pamatd.

Savien.

Pamatd.

5

1,5

0,5

18

Vispārējā un speciālā
ārstniecība

Irēna Tarelkina
Guntra Dzelme

Rūta Skulte

Augst.prof.- ārsts
Augst.prof.- 

sert. ārsts
 Augst.prof.- ārsts

Lektors
Lektors

Lektors

Pamatd.
Savien. 

Pamatd.

6
2

0,5

19 Vispārējā un speciālā
ķirurģija Dace Roga Ves.zin.mag. māszin. Lektors Savien. 3

20 Pediatrija Benita Stankēviča
Jana Savdona

Augst.prof.- ārsts
Augst.prof.- ārsts

Lektors
Lektors

Pamatd.
Pamatd.

2
3

21 Dzemdniecība un
ginekoloģija Rūta Bogdanova Augst.prof.- ārsts Lektors Pamatd. 2/3

22 Psihiatrija Erna Hadkēviča Augst.prof.- sertif.ārsts Lektors Savien. 1/2

23
Medikamentozā
aprūpe 

Gaļina Biksone

Daina Kalniete

Izgl.zin.mag.,
sertif.ārsts

Māszinību grāds

Lektors

Lektors

Pamatd.

Savien.

2

2

24 Reanimācija un
katastrofu med. Jeļena Kompa Māszinību grāds Asistents Savien. 2

25 Rehabilitācija Valentīna Biezā Augst.prof. Lektors Pamatd. 3

26

Profesionāli
tehniskās  iemaņas

Jana Ankrava

Lilija Antoņēviča
Inna Dubica

Ves.zin.mag. māszin.
Māszinību grāds

Ves.zin.bak.māszin.,
maģistrants

Lektors

Lektors
Asistents

Pamatd. 

Savien.
Savien.

4

2
1

27 Sabiedrības veselības
aprūpe 

Inga Buceniece
Ramona Kokina

Soc.zin.mag.psihol.
Soc.darba.mag.

Lektors
Lektors

Pamatd.
Savien.

1,5
0,5

28 Visp.patoloģija un
pat.fiziol. Irēna Tarelkina Augst.prof.- ārsts Lektors Pamatd. 3

29 Ievads neatliekamā
medic.pal. Roberts Spručs Augst.prof.- sertif.ārsts Lektors Savien. 1

30

Ārstu  palīgu
profesijas
filozofiskie, ētiskie 
un juridiskie aspekti

Roberts Spručs Augst.prof.- sertif.ārsts Lektors Savien. 1

31 Propedeitika Astra Bukulīte Izgl.zin.mag.ped., ārsts Lektors Pamatd. 4
32 Infekcijas slimības Zaiga Reinholde Augst.prof.- sertif.ārsts Lektors Savien. 2

33

Neatliekamā
medicīniskā
palīdzība,
medicīniskās tehnol.
un aprīkojums 

Sarmīte Villere Augst.prof.- sertif.ārsts Lektors Savien. 7

34 NMP kara medicīnā Sarmīte Villere Augst.prof.- sertif.ārsts Lektors Savien. 1
35 Ambulatorā NMP Roberts Spručs Augst.prof.- sertif.ārsts Lektors Savien. 1
36 Katastrofu medicīna Sarmīte Villere Augst.prof.- sertif.ārsts Lektors Savien. 2

37 Reanimācija un
anestezioloģija Roberts Spručs Augst.prof.- sertif.ārsts Lektors Savien. 2

38 Toksikoloģija Roberts Spručs Augst.prof.- sertif.ārsts Lektors Savien. 1
39 Lietišķā etiķete Linda Alondere Mag.paed. Lektors Pamatd. 2

40

Svešvalodu
terminoloģija
pacientu
veselības aprūpē

Rita Konstante

Jevgēņija Pankratova

Ves.zin.mag. māszin.
Ves.zin.bak.stud.

Lektors

Asistents

Pamatd.

Savien.

2

2

41 Fiziskā aktivitāte Tamāra Hendele Augst.prof. Lektors Pamatd. 4

42 IT veselības aprūpes
iestādēs Ēriks Putniņš Mag.paed. Lektors Savien. 2

43 Paliatīvā aprūpe Maruta Šiliņa Izgl.zin.mag.ped. Lektors Pamatd. 2
44 Masāža Valentīna Biezā Augst.prof. Lektors Pamatd. 2
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7.4. Dokumenti, kas apliecina, ka vismaz 50 procentu no akadēmiskā personāla strādā
izglītības iestādē pamatdarbā un ka vismaz 30 procentiem no augstskolas akadēmiskā

personāla ir doktora vai habilitētā doktora zinātniskais grāds

    Saskaņā ar noslēgtajiem Darba līgumiem, Koledžā pamatdarbā strādā 18 mācībspēki,  17
mācībspēki  strādā  kā  strādājošie  blakus  darbā..  Studiju  programmās  studiju  kursu  vadītāji,
galvenokārt, ir koledžas mācībspēki,  bet tā kā abās studiju programmās ir liels  klīnisko prakšu
daudzums, tāpēc to realizēšanai tiek piesaistīti mācībspēki no veselības aprūpes iestādēm, kas ir
sertificēti  speciālisti. 

Koledžas akadēmiskam personālam nav doktora vai habilitētā doktora zinātniskais grāds.

7.5. Akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas

Nr
p.k. Vārds, uzvārds Galvenās publikācijas

1. M.Šiliņa,
D.Dāboliņa

grāmata “Ievads aprūpē” ,Rīga,1998  

2. M.Šiliņa,

I.Dupure

grāmata “Pacientu izglītošana- Māsas kompetence”
Nacionālais apgāds, 2004. 

3. G.Biksone autordarbs
grāmata “Klīniskā farmakoloģija un pacientu aprūpe”,
Rīga, 1998    

4. G.Biksone autordarbs
grāmata “Medikamentozā ārstēšana un aprūpe”, Rīga,
2003  

5. V.Biezā grāmatas “Aprūpe pacientiem ar veselības
traucējumiem”,  Leonardo da Vinči projekta ietvaros,
līdzautore,2001, Rīga,  MPIC izdevums  

6. A.Bukulīte „Pacientu ar ileostomu dzīves kvalitātes vērtējums,
pielietojot „WHOQOL –Bref” - tēzes 1.Latvijas ķirurgu
kongresā, 2000 maijs

7. A.Bukulīte Pieaugušo dzīves kvalitātes vērtējums Latvijā ,
pielietojot „WHOQOL –Bref” 
tēzes Latvijas universitātes Zinātniski pētnieciskā
konference, 2001.g. oktobris  

8. A.Bukulīte Pieaugušo dzīves kvalitātes vērtējums Latvijā ,
pielietojot „WHOQOL –Bref”
 - publikācija „ Zinātniskie darbi V; Medicīna III”;
Latvijas universitāte , 2002.g. septembris

9. A.Bukulīte Dzīves kvalitātes pētījums māszinībās, pielietojot
Pasaules Veselības organizācijas instrumentu
„WHOQOL – Bref” 

- tēzes starptautiskā konferencē „Pacientu aprūpe un
rehabilitācija: Zinātne un prakse”, Lietuva, 2002.g. jūnijs

10. R.Konstante Rakstu krājums : “Sykopleien” (Norvēģija)
 “The Nursing education in Norway and Latvia. A
comparison of the Norwegian and Latvian educational
system”, 1996.
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11. S.Lapiņa  “Medicīnas nozares profesionālās izglītības apraksts” 
sagatavots pēc VBO “Profesionālās izglītības attīstības 
programmu aģentūras” pasūtījuma, 2001.gada jūnijs.
 “Stomas nēsātāju dzīves kvalitātes vērtējums”
1.Latvijas Ķirurgu kongresa tēžu krājums, 2000. 19.-
20.maijs 

12. Ī.Pelcmane Metodiskie materiāli (skolas bibliotēkā):
2002. – Endokrīnā sistēma
2002. – Kaulu savienojumi (sindesmoloģija)
2001. – Reproduktīvā sistēma
2001.     – Asinis
2000. – Urīnradošā un urīnizvadošā sistēma
2000. – Asinis

Izvērsta anatomijas un fizioloģijas programma ar tēmas plānu:
1999. – gremošanas sistēma
1998. – Sirds-asinsvadu sistēma

13. J.Savdona – “The Latvian Norwegian nursing education
development project “
Latvijas-Norvēģijas māsu izglītības attīstības projekts,
Rakstu krājums : “Pa māsu zinības takām”, Oslo
augstskola,gada kopojums, 2001.
– “The Phare Projectin Latvia” “PHARE projekts
Latvijā”
Rakstu krājums : Otrā Baltijas Ziemeļvalstu sadarbības
konference māsu izglītībā

14. B.Stankēviča Metodiskie materiāli (koledžas bibliotēkā)
2001-Metodiskie  materiāli-norādījumi  praktiskām
nodarbībām”Zīdaiņa  fiziskā un psihomotorā attīstība”
2001-Metodiskie  materiāli-norādījumi  par  bērnu
infekcijām un profilaksi.
1999-Metodiskie materiāli-norādījumi praktiskām
nodarbībām “jaundzimušais bērns”

7.6. Katra gada darbības pārskati

Ņemot vērā to, ka Rīgas Medicīnas koledža ir izveidota 2004.gadā, pirmā gada darbības
pārskats būs 2005.gadā. Kārtējo darbības pārskatu par  2003.gadu Rīgas 5.medicīnas skolas
iesniegusi LR Veselības ministrijā  2004.gada maijā. 
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8. Ziņas par izglītības iestādes studiju un informatīvo bāzi:

8.1. ziņas par augstākās izglītības realizācijas prasībām atbilstošu mācību un zinātnisko
literatūru, laboratorijām, nepieciešamajām iekārtām, kā arī materiāltehnisko
nodrošinājumu;

Lai  nodrošinātu  pirmā  līmeņa  augstākās  profesionālās  izglītības  studiju  programmu
Māszinības  un  Ārstniecība  realizāciju,  skola  mērķtiecīgi  attīstījusi  materiāltehnisko  un
informatīvo bāzi, kāda nepieciešama 4.līmeņa profesionālās kvalifikācijas sasniegšanai.

Studiju programmai atbilstošu informatīvo bāzi nodrošina plaša bibliotēka ar grāmatu un
periodisko izdevumu elektronisko katalogu, kas veidots, izmantojot LIIS programmu. Papildus
bibliotēkas apmeklētāji  var izmantot  MZBS elektronisko katalogu un Latvijas septiņu lielāko
bibliotēku kopkatalogu. Bibliotēkas kopējā fondā ir  21710 grāmatas (18 302 latviešu val., 425
angļu val., 2983 krievu val. un citās svešvalodās) kā arī 823 preses izdevumi. 2005. gadam jau
pasūtīti 24 periodikas izdevumi (tajā skaitā ārzemju preses izdevums žurnāls „Nurse Educator”).
Pieejami  arī  audio  –  vizuālie  informatīvie  materiāli  un  CD ROM (25 vienības).  Bibliotēkas
galvenais  uzdevums  –  nodrošināt  koledžas  studentus  un  pedagogus  ar  darbam  un  mācībām
nepieciešamo  informāciju,  tāpēc  ik  gadus  bibliotēkas  fonds  tiek  papildināts  ar  dažādiem
materiāliem atbilstoši studiju programmai. Vislielāko īpatsvaru bibliotēkas fonda struktūrā veido
grāmatas,  kas  saistītas  ar  veselības  aprūpi  un  medicīnu,  kā  arī  pedagoģijai,  psiholoģijai  un
socioloģijai veltītā literatūra.

Grāmatu fonda struktūra.  (15.12.2004.)

 

   Ja  nepieciešamā  literatūra  nav  pieejama  latviešu  valodā,  tā  tiek  iepirkta  svešvalodās.
Bibliotēkas fonds, galvenokārt, ir latviešu, krievu un angļu valodā, taču pieejama informācija arī
citās  valodās  – vācu,  norvēģu,  somu u.c.  Informāciju  bibliotēkas  elektroniskajā  katalogā var
atlasīt pēc autora, grāmatas nosaukuma, izdošanas gada, izdevniecības, valodas, pēc tēmas un
citiem  kritērijiem.  Izvēlētos  kritērijus  iespējams  kombinēt.  Īpaši  cieša  sadarbība  koledžas
bibliotēkai  izveidojusies  ar  Medicīniski  zinātniskās  bibliotēkas  Gaiļezera  nodaļu.   Koledžas
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Vispārīgā literatūra
(enciklopēdijas u.c.)

Literatūra
personības
attīstībai

541 nosaukums               

1025 eksemplāri

3954 nosaukums

11783 eksemplāri

140 nosaukumi

148 nosaukumi

330 eksemplāri

637eksemplāri

6007 nosaukumi

9815 eksemplāri
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pedagogi un studenti  var veikt nepieciešamās informācijas elektronisko meklēšanu, izmantojot
datu bāzi ALISE, HINAR elektroniskās datu bāzes, MD consult, Starref, EBSCO datu bāzes.
   2004. gada laikā bibliotēkas fonds tika papildināts ar 677  grāmatu eksemplāriem, ņemot vērā
medicīniskās  un  aprūpes  literatūras  piedāvājumu,  kā  arī  tiek  atjaunots  periodikas  izdevumu
pasūtījums. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu studiju procesu, bibliotēka cenšas iepirkt vairākus viena
nosaukuma grāmatu eksemplārus.

Bibliotēkas fonda atjaunošanas analīze
(2000. - 2004.)

   

Saskaņā  ar  noslēgtajiem  sadarbības  līgumiem  un   nodomu  protokoliem koledžas  bibliotēku
izmanto  ne  tikai  studenti,  bet  arī  klīniskās  slimnīcas  „Gaiļezers”  darbinieki,  Latvijas
Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes  medicīnas fakultāšu studenti. 

Studiju programmai nepieciešamo informatīvo bāzi  nodrošina pedagogu un bibliotekāra
sagatavotie mācību metodiskie materiāli.  Materiālu sagatavošanai pieejamais aprīkojums minēts
pielikumā.  Mācību  metodiskie  materiāli  tiek  veidoti  ar  mērķi:  nodrošināt  studentus  ar
patstāvīgajam darbam nepieciešamo informāciju,  ņemot  vērā obligāto  un ieteicamo literatūru
katrā mācību kursā, kā arī studentu iespējas iegādāties un lasīt literatūru svešvalodās.  Pedagogu
izstrādātie mācību metodiskie materiāli pieejami bibliotēkā (51 dažādi metodiskie materiāli), un
studenti  tos  var  iegādāties,  sedzot  materiālu  sagatavošanas  izmaksas.  Kopš  2003.  gada
1.septembra  sagatavoti  25  mācību  metodiskie  materiāli,  kas  pavairoti  979  eksemplāros,  no
kuriem studenti  iegādājušies  2336  eksemplārus.  Papildus  mācību  metodiskajiem materiāliem
bibliotekāre sagatavo un regulāri papildina periodikas informācijas apkopojumus par dažādām ar
veselības  aprūpi  un  medicīnu  saistītām  tēmām.  Piemēram,  no  2004.  gada  septembra  līdz
decembrim sagatavoti materiāli par tādām tēmām kā: „Pacientu tiesības un pienākumi.”, „Darba
drošība  un  veselība  darbā.”,  „Darbs  ar  datoru  un  cilvēka  veselība.”,  „Mobilie  telefoni  un
veselība.”, „Gerontoloģija.”, „Solāriju ietekme uz cilvēku veselību.”, „Psihosomātika” u.c.  Šos
materiālus savam patstāvīgajam darbam studenti var izmantot lasītavā. 

 Studiju  programmai  nepieciešamo  informāciju  nodrošina  informācijas  tehnoloģiju
pielietojums, piemēram, patstāvīgs interneta pieslēgums visiem datoriem, kuri apvienoti lokālajā
tīklā. Interneta pieslēgumu studenti un pedagogi var izmantot bibliotēkā, pasniedzēju istabā un
datorklasē.  Datorklasē  notiek  studentu  nodarbības  informātikā,  tiek  izstrādāti  studentu
patstāvīgie  un  zinātniskie,  kā  arī  kursa  darbi.  Kopumā  programmas  nodrošinājumam
izmantotajās telpās  ir  17 studentiem izmantojamas datorizētas darba vietas un 8 darba vietas
pedagogiem. 

Izdotā mācību literatūra un mācību metodiskie materiāli.
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Laika posmā no 1995. gada līdz 2004. gadam, realizējot ES Phare projekta „Profesionālās
izglītības reforma” veidoto māsu izglītības programmu, pedagogi izstrādājuši  vairāk kā 30
mācību metodiskos materiālus un kļuvuši par autoriem septiņām mācību grāmatām. 

Grāmatas
autors (i)

Grāmatas nosaukums Izdevējs Izdošanas
gads

Grāmatas
apjoms

Lotārs
Dubkēvičs

Māsas profesijas  ētiskā
situācija

R5MS 1995. 51. lpp.

Lotārs
Dubkēvičs

Saskarsme un pacientu
aprūpe – 1. un 2. daļa

R5MS 1995. 255. lpp.

Lotārs
Dubkēvičs

Saskarsmes stunda māsai MPIC 1998. 153. lpp.

Maruta Šiliņa,
Dināra
Dāboliņa

Ievads aprūpē Latvijas
pēcdiploma
apmācības
specializācijas un
kvalifikācijas
celšanas institūts

1998. 123. lpp.

Gaļina Biksone Klīniskā farmakoloģija
un pacientu aprūpe

I.U.
„MEDBIKS”

1998. 602. lpp.

V. Brālītis, 
L. Dubkēvičs,
S. Kupče,
I. Sietniece

Saskarsme audzēkņiem Izdevniecība
„Jumava”

1999. 295. lpp.

Gaļina Biksone Medikamentozā
ārstēšana un aprūpe

SIA „Kerena” 2002. 734. lpp

Maruta Šiliņa
Dināra
Dāboliņa

Pacientu izglītošana –
māsas kompetence

Nacionālais
apgāds

2004. 103.lpp.

Pedagogi  piedalījušies  PVO  izdotā  Lemon  mācību  materiālu  izstrādē  sadarbībā  ar
Medicīnas Profesionālās Izglītības centru.

Ņemot vērā ierobežoto literatūras piedāvājumu veselības aprūpē, pedagogi izstrādājuši
mācību  metodiskos  materiālus  vispārizglītojošo  mācību  kursos:  sagatavota  veselības  aprūpes
terminu  vārdnīca  latīņu  valodā,  mācību  metodiskais  materiāls  anatomijā  un  fizioloģijā  (8.
nodaļas),  nozares  mācību  kursos  – mācību  materiāls  par  aprūpes  teorijām,  mācību  materiāls
vispārīgā  medicīnā – „Elpošanas un gastrointestinālās sistēmas saslimšanas”, mācību materiāli
pacientu rehabilitācijā, praktiskai apmācībai II kursam profesionāli tehnisko iemaņu apguvei u.c.
Patreiz  notiek  mācību  metodiskā  materiāla  izstrāde  vesela  cilvēka  aprūpei,  kā  arī  patstāvīgo
darbu burtnīcu izstrāde vairākos vispārizglītojošos un nozares mācību kursos.

Lai  nodrošinātu  mācību  kvalitāti,  pedagogi  izstrādā  un  nemitīgi  papildina  dažādus
uzskates  materiālus  –  situāciju  un  patstāvīgā  darba  uzdevumus,  kodoskopa  materiālus
demonstrācijām, mācību vadlīnijas u.c. Visi koledžas mācību metodiskie materiāli sistematizēti
lokālā datu bāzē, kas izveidota Word Access programmā.

 Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājumu nosaka studiju programmu mērķi, saturs un
struktūra. Tāpēc  visu materiāltehnisko bāzi nosacīti var strukturēt sekojošās daļās: aprīkojums
kvalitatīvu teorētisko nodarbību nodrošināšanai vispārizglītojošos studiju kursos un aprīkojums
nozares studiju kursos, kas nepieciešams saistībā ar profesionālo prasmju un iemaņu apguvi. Tas
nosaka arī mācību auditoriju, kabinetu un laboratoriju izveidi. 
Skolā iekārtotas 11 mācību auditorijas un kabineti, kā arī 12 mācību laboratorijas.

Mācību auditorijas un kabineti  ir iekārtoti ar mūsdienīgu aprīkojumu, kas nodrošina
kvalitatīvu mācību norisi un informācijas pieejamību ikvienam studentam.

Skaits Platība
(kv.m)

Vietu
skaits

Aprīkojums
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Mācību auditorijas 3 192,8 130 Kodoskopi,
epidiaskops,
multimediju projektors ar datoru,
TV ar videoaparatūru (kameras un
videomagnetafoni),
baltās tāfeles un ekrāni

Mācību auditorija
(amfiteātris)

1 180 190 Kodoskops,
baltā tāfele un ekrāns

Mācību kabineti: 7 320,3 210 Kodoskopi, 
TV ar videoaparatūru (kameras un
videomagnetafoni),
baltās tāfeles un ekrāni

Informātikas kabinets 47 12 13 datori, printeris, Interneta pieslēgums.
Farmakoloģijas kabinets 58,8 30 kodoskops, farmakoloģijas mācību

uzskates līdzekļi 
Vides kabinets 66,2 60 kodoskops
Anatomijas un fizioloģijas
kabinets

57,9 40 kodoskops, epidiaskops, skelets, kauli un
citi specifiski anatomijas mācību līdzekļi

Fizikālās terapijas kabinets 23,6 20 Kodoskops,
baltā tāfele 

Svešvalodu kabinets 37,2 25 Kodoskops,
baltā tāfele 

Latīņu valodas kabinets 29,6 30 Kodoskops, baltā tāfele, magnetola, 

Mācību  laboratorijās  galvenais  studiju  mērķis  ir  attīstīt  un  pilnveidot  studentu
profesionālās  iemaņas  un   prasmes  pacientu  aprūpē  un  profesionāli  tehniskās  iemaņās  Lai
nodrošinātu kvalitatīvu  mācību procesu saskaņā ar mācību mērķiem un saturu, liela uzmanība
veltīta mūsdienīga mācību līdzekļu un aprīkojuma iegādei. Specifiskā mācību, medicīniskā un
pacientu  aprūpes  aprīkojuma  izmantošanas  iespējas  paaugstina  praktisko  iemaņu  mācību
kvalitāti, ļauj docētājam izmantot individuālu un diferencētu pieeju studijām, veicināt studentu
motivāciju  un  atbildību  par  studiju  rezultātu  kvalitāti.  Izveidotas  10  mācību  laboratorijas  ar
kopējo platību 487,2 m2. Mācību laboratorijās studentu  vietu skaitu nosaka mācību mērķi un
uzdevumi,  kas paredz darbu grupās no 5 – 8 studentiem grupā, jo mācību process profesijas
studiju kursu praksēs paredz to norisi klīnikās ar pacientiem. Aprīkojums mācību laboratorijās
nodrošina  izglītībai  atbilstošu  mācību  metožu  pielietojamību,  jo  papildus  specifiskajam
aprīkojumam iespējams izmantot arī audiovizuālos līdzekļus grupu darbam, videotreniņiem u.c.
Mācību laboratorijas iekārtotas, ievērojot profesijas studiju kursu struktūru: profesionāli tehnisko
iemaņu, pieaugušu pacientu aprūpes, bērnu, jaundzimušā,  sievietes grūtnieces un dzemdētājas
aprūpes laboratorijas, kā arī izveidota mācību vide  ķirurģisku, terapeitisku  pacientu, pacientu ar
īpašām vajadzībām, rehabilitācijas, neatliekamās palīdzības un reanimācijas iemaņu attīstīšanai. 

Mācību laboratorijas 10 487,2
Bērnu aprūpes laboratorija 49,1 20 dzemdību fantoms, kolposkops,

arteriālā asinspiediena mērītājs un cits
specifisks aprīkojums

Jaundzimušo aprūpes
laboratorija

52,4 30 bērna lelle, elektriskās plītiņas, bērnu
pārtika un cits specifisks aprīkojums 

Sabiedrības veselības un
sociālās aprūpes laboratorija

51,9 28 vanna, sēdrati, krāģis un cits
specifisks aprīkojums 
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Pacientu aprūpes laboratorija 49,5 15 2 funkcionālās gultas, 2 pieaugušu
cilvēku un bērna fantomi, rokas
mulāžas i/v,s/c,i/m injekciju
veikšanai un  cits specifisks
aprīkojums 

Fizioterapijas un
rehabilitācijas laboratorija

49,7 12 Trenažieris, spirometrs, espanders,
magnetofons un  cits specifisks
aprīkojums

Profesionāli tehnisko iemaņu
laboratorija

51,9 12 2 funkcionālās gultas, 2 pieaugušu
cilvēku fantomi, pārvietojama
videoaparatūra un TV, un  cits
specifisks aprīkojums 

Ķirurģisko pacientu aprūpes
laboratorija

45,4 30 2 funkcionālās gultas, 2 pieaugušu
cilvēku fantomi un  cits specifisks
aprīkojums 

RAN laboratorija 12,5 8 Pieauguša cilvēka un bērna manekeni
netiešai sirds masāžai un mākslīgai
plaušu ventilācijai, monitors un  cits
specifisks aprīkojums

Medikamentozās aprūpes
laboratorija

37,4 25 medikamentu paraugi, magnetofons
un  cits specifisks aprīkojums 

Terapeitisko pacientu
aprūpes laboratorija

36,6 24 cukura kontroles ierīce, arteriālā
asinspiediena mērītājs un cits
specifisks aprīkojums

Katra mācību telpa nodrošināta ar sekojošu audiovizuālo aprīkojumu: kodoskopu, balto tāfeli un
pārvietojamu videoaparatūru un TV.

Nozīmīgs  izglītības  kvalitātes  nodrošināšanas  aspekts  ir  informāciju  tehnoloģiju
pielietojums  mācību procesā.  Skolā  iekārtota  datorklase (48 kv.m)  ar 12 studentu  vietām,  ir
pieslēgums  Internetam un izveidots  iestādes  datortīkls,  kas  nodrošina  informācijas  ieguvi  un
apmaiņu gan iestādē, gan Latvijā un ārvalstīs. Izveidotas 3 studentu darba vietas bibliotēkā ar
pieeju  Internetam.  Mācību  procesa  kvalitātes  nodrošināšanai  iekārtotas  6  darba  vietas
pedagogiem  ar  pieeju  Internetam  un  skolas  vietējam  tīklam,  kā  arī  1  auditorijā  nodarbībās
iespējams izmantot datortehniku un multimediju projektoru.

Mācību metodisko materiālu izveidi  un pavairošanu studentiem nodrošina pavairošanas
iekārtas un biroju aprīkojums. 

Sporta nodarbībām iekārtota amfiteātra telpa 180,1m2 ar 7 dažādiem trenažieriem un citu
aprīkojumu fiziskām aktivitātēm.  

Svinīgo  pasākumu,  konferenču  un  semināru  norisi  nodrošina  labiekārtota  aktu  zāle
269,3m2  platībā ar 315 vietām.

Studentu  atpūtai  iekārtotas  vietas  plašajos  koledžas  gaiteņos,  kuros  novietoti  atpūtas
krēsli  un  galdi,  ir  televizors,  iespējas  izmantot  kafijas  automātu,  pieejams  dzeramais  ūdens
„Venden”.

Informācijas  pieejamības,  studiju  organizēšanas,  mācību  metodisko  materiālu
nodrošināšanai  iekārtota  studiju  daļa  ar  3  datoriem,  4  printeriem,  1  kopētāju,  laminētāju  un
iesienamo mašīnu.  

8.2. Ziņas par nodrošinājumu ar kvalificētu apkalpojošo personālu

48



Nr.
p.k.

Uzvārds Vārds Amats Izglītība Kvalifikācija Kvalifikācijas
paaugstināšana

Mācās

1. Lapiņa Sanita Studiju daļas
vadītāja

Augstākā Maģistra grāds
māszinībās

Regulāri
kvalifikāciju

uzturošie kursi
Profesionālās

pilnveides
programma

Áugstskolu
didaktika:
mūsdienu
teorijas un

prakse”

2004.-  “Māsas
prakses  pētniecības
pieredze” u.c.

2. Fedotova Inta Studiju daļas
speciālists

1.līmeņa
profesionālā

augstākā

arodpedagogs Regulāri
kvalifikāciju

uzturošie kursi:

2004.-  “Māsas
prakses  pētniecības
pieredze” u.c.

Latvijas
universitātē
Veselības
zinātņu

bakalaura
māszinību
programmā

 Vidējā
profesionālā

māsa 2003.-“Skolas darba
kvalitātes
pašnovērtēšana
“Mācīšana  un
mācīšanās”
2003.-“Skolas darba
kvalitātes
pašnovērtēšana
Skolas  darba
organizācija,  vadība
un  kvalitātes
nodrošināšana”

3 Hendele Tamāra Studiju daļas
speciālists

augstākā pasniedzēja Kvalifikāciju
uzturošie kursi

4. Medjāne Guna galvenā
grāmatvede

augstākā Inženieris -
ekonomists

VID regulāri
organizētie semināri
2004. apmācības
kurss
“Grāmatvedības
iekšējā kontrole”
2004. apmācības
kurss “Ilgtermiņa
ieguldījumu un
apgrozāmo līdzekļu
uzskaite”
2004. apmācības
kurss “ “Pašu
kapitāla, kreditoru
un darba samaksas
uzskaite”
2004. apmācības
kurss “”Ieņēmumu,
izdevumu uzskaite.
Gada pārskatu
pielikumi, bilance”

5. Dūms Jānis Galvenais
speciālists

saimnieciskajos
jautājumos

augstākā Politisko
zinātņu

bakalaurs

Regulāri
kvalifikāciju
uzturošie kursi
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6. Lanka Ingrīda Kancelejas un
lietvedības
speciālists

1.līmeņa
profesionālā

augstākā

Jurista palīgs 2004.-seminārs
“Elektronisko
dokumentu likuma
piemērošana”
2004.- seminārs
“Kas jāzina
mūsdienu
lietvedības sistēmas
izveidē”
2004.- kursi
“”Mediācijas
process un sarunu
vadīšana”
2003.- seminārs
“Darījumu sarunas
un starpniecība”
1994.- apmācības
kurss IBM datoriem

7. Putniņš Ēriks Datu bāzu un
elektronisko

sakaru speciālists

augstākā Izglītības
zinātņu maģistra

grāds
pedagoģijā

Kvalifikāciju
uzturošie kursi

8. Bičkova Silvija bbliotēkas vadītāja vidējā
profesionālā

bibliotekārs 2004. tālākizglītības
kursi “Efektīvas
saziņas veidošana
darbā ar klientu”
2001. tālākizglītības
kursi “Skolas
bibliotēkas
programma”;
2001. datorzinību
kursi LIIS
apakšsistēma
“Bibliotēka”
2001. tālākizglītības
kursi “Informācijas
problēmu risināšana
skolas bibliotēkā”;

2001. tālākizglītības
kursi “Prasme
saprasties un
sadarboties ar
klientu”;
2001. tālākizglītības
kursi “Informācijas
meklēšana
Internetā”;
2001. tālākizglītības
kursi
“Bibliogrāfiskais
apraksts”

9. Freidenfelde Ludmila Dienesta viesnīcas
galvenais

speciālists klientu
apkalpošanas
jautājumos

augstākā pasniedzēja Kvalifikāciju
uzturošie kursi

8.3. ziņas par informācijas sistēmām un informācijas apmaiņas iespējamību valsts un
starptautiskajos informācijas tīklos.
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Koledžā ir izveidots lokālais datortīkls (Intranets), pastāvīgs Interneta pieslēgums
Koledžā ir datorklase ar 12 darba vietām, ar multimēdiju iespēju. Koledžā darbojas datu serveris.

Koledžas bibliotēkai ir grāmatu elektroniskais katalogs. Bibliotēkas fondos uz 31.12.04.
ir  33 802 grāmatas par vērtību 6747.17 Ls. Bibliotēkas pamatuzdevums ir studiju darba
nodrošināšana ar jaunāko mācību un zinātnisko literatūru, izmantojot jaunākās informācijas
tehnoloģijas, nodrošināt mācību spēkus un studentus ar nepieciešamo mācību un pētniecisko
literatūru un datu bāzēm atbilstoši studiju programmām, dodot iespēju izmantot ne tikai grāmatu
fondu un preses fondu, bet arī pieejamās on-line un lokālās datu bāzes, Internet informācijas
avotus. Ir izveidota multimēdiju bibliotēka.

Koledžā ir darbinieku un studentu elektroniskā datu bāze.
Koledžā izveidota grāmatvedības un finanšu uzskaites sistēma ar tiešo pieslēgumu (on

line) bankai. Ir iespējama datu apmaiņa ar VID un Valsts kasi.
Koledžai ir piešķirts domēns un ir informatīva mājas lapa, ir elektroniskā pasta adreses.
Koledžai ir multimediju mācību auditorija ar interneta pieslēgumu, kas atļauj tiešā režīmā

izmantot Interneta mācību materiālus.
Informācijas apmaiņas iespējas nodrošina arī 2 faksi un Interneta ftp iespējas. 

ELEKTRONISKAIS KATALOGS

Latvijas Nacionālās bibliotēka
http://fikuss.lanet.lv:4505/ALEPH/

Latvijas Universitātes bibliotēka
http://www.mzb.lv/db.htm

Medicīnas zinātniskā bibliotēka
http://www. Mzb.lv/lat blt  80/owa/W S L$.Startup

Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka
Elektroniskais katalogs pieejams tikai bibliotēkā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas bibliotēka
Elektroniskais katalogs pieejams tikai bibliotēkā

8.4. ziņas par studiju, atpūtas un sadzīves apstākļiem un par mācību maksas sistēmu, kā
arī informācija par koledžas sniegto finansiālo atbalstu studējošajiem.

Koledžā  studējošo  augstākā  institūcija  ir  Studentu  pašpārvalde,  kuras  nolikums
apstiprināts  2004.gada  13.oktobrī.  Studentu  pašpārvaldi  veido  13  locekļi,  kuri  pārstāv  abas
studiju  programmas.  Tās  darbības  tiesiskais  pamats  ir  Rīgas  Medicīnas  koledžas  Nolikums,
Iekšējās  kārtības noteikumi.  Studentu pašpārvaldes  pārstāvis  iesaistās arī  Koledžas  padomes
darbā. Studiju programmas to īstenošanā tiek balstītas uz  vispārcilvēciskām vērtībām un paredz
profesionālās  attieksmes  veidošanos.  Lai  to  sekmētu,  koledžā  pievērsta  uzmanība  studentu
piederības sajūtas attīstīšanai, demokrātisku principu ievērošanai savstarpējās attiecībās  koledžā,
veicinot pozitīvu saskarsmi un katra studenta personības attīstību studiju laikā. Studentu
iniciatīva izpaužas dažādu atpūtas pasākumu organizēšanā Ziemassvētkos,  Lieldienās, Valentīna
dienā,  kā  arī  sveicot  1.kursus  koledžā  -   Hipokrāta  svētkos,  izveidojusies   tradīcija  Latvijas
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Republikas proklamēšanas dienas svinībām. Pasākumu organizēšanā piedalās Studentu padome,
tiek atbalstītas arī studentu individuālas iniciatīvas. 

Koledžas studentu līdzdalība studiju procesā tiek sekmēta ar regulāru ikgadēju aptauju
par studijām, par mācībspēku darbu, administratīvā personāla darbu, par studentu adaptāciju, par
mācību un sadzīves vidi koledžā un dienesta viesnīcā. 

Koledžas  studenti  saņem  stipendiju,  stipendijas  piešķiršana  notiek  saskaņā  ar  MK
noteikumiem  Nr.740  „Noteikumi  par  stipendijām”  un   koledžas  Stipendiju  piešķiršanas
nolikumu.

Koledžas darbībā paredzēta arī  pakāpeniska  mācību maksas noteikšana māsszinību un
ārstniecības  studiju  programmās  studējošiem.  Par  maksu  studējošo  skaits  būs  atkarīgs  no
attiecības,  kāda  izveidosies  kā  starpība  starp  apstiprināto  no  valsts  budžeta  līdzekļiem
finansējamo studiju vietu skaitu un kopējo reflektantu skaitu attiecīgā studiju programmā. Šādā
veidā  saņemtie līdzekļi – mācību maksa papildinās kopējo pašu ieņēmumu apmēru kā viens no
pašu ieņēmumu veidiem. 

Finansiālais atbalsts studējošiem. 

Saskaņā  ar  likumdošanu  studentiem  tiek  piešķirtas  stipendijas,  kuru  sadali  veic  stipendiju
piešķiršanas  komisija,  kas  darbojas  saskaņā ar Nolikumu.  Studenti  saņem kompensācijas  par
transporta izdevumiem, kas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz studentu iesniegtajiem attaisnojuma
dokumentiem pēc  likumdošanā  noteiktās  metodikas.  Stipendiju  piešķiršanas  komisija  izskata
iesniegumus par vienreizējo stipendiju piešķiršanu. Studentiem ir iespējams saņemt vienreizēju
stipendiju, kas nepārsniedz minimālās stipendijas apmēru.
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9. Dokumenti, kas regulē studējošo un izglītības iestādes attiecības.

Studējošo un koledžas attiecības nosaka koledžas iekšējie dokumenti, kas reglamentē studiju
procesa norisi un studiju programmu īstenošanu un kuri izstrādāti atbilstoši Izglītības likumam,
Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam:

- Rīgas Medicīnas koledžas nolikums
- Nolikums par Rīgas Medicīnas koledžas Padomes darbību
- Nolikums par akadēmiskiem un administratīviem amatiem
- Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību
- Stipendiju piešķiršanas nolikums 
- Studiju kursu pārbaudījumu nolikums
- Nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu
- Prakses nolikums
- Valsts pārbaudījuma nolikums
- Akadēmiskā personāla konsultatīvās padomes nolikums
- Studentu uzņemšanas un imatrikulācijas noteikumi
- Iekšējās kārtības noteikumi 
- Studiju programma
- Studiju kursu programmas
- Studiju kalendārais  grafiks
- Nodarbību saraksts

Informācija par studiju procesu un studijām ir pieejama Studiju daļā. 

Katra  studiju  kursa  apguves  laikā  ir  jāizpilda  prasības,  kas  fiksētas  studiju  kursu
programmās  kā  nosacījumi  kredītpunktu  ieguvei.  Prasības  noteiktas  attiecībā  uz
kontaktstundām,  patstāvīgā  darba  stundām un  studiju  kursa  apguves  novērtēšanu.  Studiju
kursa noslēguma pārbaudījumu  var kārtot, ja sekmīgi izpildītas visas programmā noteiktās
prasības.

Ja  students  noteiktā  laikā  neizpilda  patstāvīgos  darbus,  neiesniedz  kursa  darbus,
nenokārto  priekšmetu  noslēguma  pārbaudījumus  utt.,  to  uzskata  par  studiju  parādu,  kura
kārtošana notiek saskaņā ar nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību.  
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Katrā  studiju  priekšmetā  notikušās  nodarbības  (teorētiskās,  praktiskie  darbi,
patstāvīgie darbi), saņemtais vērtējums tiek ierakstīts Studiju žurnālā. Katram studentam tiek
iekārtota Sekmju grāmatiņa, kurā atspoguļo studiju priekšmetus un iegūto vērtējumu.

Studiju  noslēgumā,  kad  iegūts  pozitīvs  vērtējums  visos  studiju  programmas
pārbaudījumos,  tiek  kārtots  kvalifikācijas  eksāmens,  kura  sastāvdaļa  ir  izstrādāts
kvalifikācijas darbs.

10. Dokumenti, kas nosaka studējošo organizāciju statusu
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16. SP  atlaist  var  ierosināt  koledžas  padome.  Galīgo  lēmumu  par  SP  atlaišanu  pieņem
studentu pilnsapulce.

IV   SP sastāvs un darbības organizācija
17. SP dalībnieku skaits atbilst grupu skaitam koledžā.
18. SP ir vadītājs un vadītāja vietnieks.
19. SP  vadītājs  ir  pārstāvniecības  un  vispārējās  vadības  institūcija,  atbild  par  SP  darba

organizēšanu.
20. SP vadītāja tiesības:
20.1.sastādīt  SP vārdā protokolus un slēgt sadarbības līgumus;

iekļaut SP sēžu darba kārtībā neparedzētus jautājumus;
20.2.sasaukt SP sēdes, noteikt to kārtību un vadīt tās.

21. SP vadītāja pienākumi:
21.1.pārstāvēt SP sarunās ar fiziskām un juridiskām personām;
21.2.izteikt personisku attieksmi gadījumos, kad viņš to uzskata par vēlamu un nepieciešamu.

22. SP sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
23. SP sēdes sasauc un vada vadītājs, viņa prombūtnes laikā SP vadītāja vietnieks.
24. SP sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse SP locekļu.
25. SP ir tiesīga pieņemt saistošus lēmumus.
26. SP visus jautājumus izšķir ar vienkāršu balsu vairākumu.
27. Katram SP dalībniekam ir tiesības sēdes laikā izteikt savu viedokli.
28. Katrai SP sēdei jābūt protokolētai.

V SP tiesības un pienākumi
29. Tiesības:
29.1. organizēt SP darbību atbilstoši koledžas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;
29.2.  iesniegt  priekšlikumus  koledžas  administrācijai,  padomei  sabiedriskās  dzīves  un

saimnieciskajos jautājumos;
29.3. piedalīties koledžas darba plānošanā;
29.4. deleģēt pārstāvi koledžas padomē;
29.5. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai SP nolikumā;
29.6.bez ierobežojumiem izteikt SP viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt informāciju koledžā, šim

nolūkam paredzētajā vietā.
30. Pienākumi:
30.1. regulāri informēt studentus par SP darbību, SP pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;
30.2. regulāri informēt koledžas administrāciju par SP pieņemtajiem lēmumiem;
30.3. atbalstīt koledžas administrāciju un pedagogus iekšējās kārtības noteikumu nu nolikuma

ievērošanas nodrošināšanā. 

PIEŅEMTS
Rīgas Medicīnas koledžas 
Studentu pašpārvaldes sēdē,
2004.gada 13.oktobrī, prot. Nr.1

 

56



11. Ārvalstnieku studiju iespējas un nosacījumi

       Ārvalstnieku studiju iespējas nosaka Rīgas medicīnas koledžas Studentu uzņemšanas un
imatrikulācijas noteikumu 2.daļas 5.punkts.

      Tiesības studēt Koledžā ir LR pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas Republikas izdota
nepilsoņu  pase,  kā  arī  personām,  kurām ir  izsniegtas  pastāvīgās  uzturēšanās  atļaujas  Latvijā
neatkarīgi  no  dzimuma,  sociālā  un  mantiskā  stāvokļa,  rases  un  nacionālās  piederības,
politiskajiem  uzskatiem  un  reliģiskās  pārliecības,  nodarbošanās  un  dzīves  vietas.  Personām,
kuras  izglītību ieguvušas  Lietuvas  republikā vai  Igaunijas Republikā,  tiesības  studēt  Koledžā
nosaka likums  “Par  Latvijas  Republikas  valdības,  Igaunijas  Republikas  valdības  un Lietuvas
Republikas  valdības  līgumu  par  izglītības  kvalifikāciju  akadēmisko  atzīšanu  Baltijas  kopējā
telpā”. Pārējo ārvalstnieku, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības studēt
Koledžā  nosaka  Augstskolu  likuma  83.pants,  bet  ārvalstīs  iegūto  akadēmisko  un  zinātnisko
grādu un diplomu atzīšanu Latvijā nosaka šī likuma 85.pants.
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12. Ziņas par izglītības iestādes budžetu
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PIELIKUMS

Akadēmiskā personāla CV

CURRICULUM VITAE
Linda ALONDERE
  Izglītība
2003.- līdz šim brīdim - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās 
          fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūta pedagoģijas doktoranta 
          programma
2001. – 2003. – Latvijas Lauksaimniecības universitāte
                        pilna laika (klātienes) universitātes tipa maģistrantūrā
                        Pedagoģijas maģistra grāds (diploms)

                        Maģistra darba tēma: “Medicīnas māsas profesionālā motivācija
                       un tās izmaiņas”
1997.-2001.  – Latvijas Medicīnas akadēmija
                        Māszinību fakultāte - Māszinības grāds  (diploms)

                        Bakalaura darba tēma :”Māsām par potenciāliem krūts vēža
                       cēloņiem”
1994.-1997.  – Rīgas 5.medicīnas skola
                       medicīnas māsa  (diploms)
Darba pieredze
2004.03 . – līdz šim brīdim Rīgas Medicīnas koledžas lektore      
2003.01.09 -   2004.03 - Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs
2003.01.09. – līdz šim brīdim       -   LU medicīnas fakultātes pasniedzēja
2003.05.08. – līdz šim brīdim       -   BO SIA klīn.sl-cas “Gaiļezers” vecākā   māsa/instruktore
1997.   -  2003.                     –  LOC  -  medicīnas māsa 
1993.  -  1997.                      -   LOC - sanitāre
Papildus izglītība (kursi)
2004. – starptautiskā konference “Pētniecība māsu izglītībā”
             P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža, Zviedrijas Sarkanā krusta Universitātes
koledža,  Gēteborgas universitāte
2004. – starptautiskais forums “Ētika un ētiskie aspekti veselības aprūpē” 
          - 10 izglītības  kreditstundas;   rīkotājs: Klaipēdas koledžas veselības fakultāte
             priekšlasījums “Ētiskie aspekti Latvijas māsu praksē”
2004.- seminārs “Māsu izglītības koncepcija Latvijā un Itālijā”
           rīkotājs: Latvija-Itālija, klīn.sl-ca “Linezers”
2004. – zin.pētn. konference “Māsas prakses pētniecības pieredze” 
          - 10 izglītības  kreditstundas;   rīkotājs: slimnīca “Gaiļezers”
2004. – seminārs veltīts starptautiskai Māsu dienai, moto “Māsa strādā un palīdz nabagajiem” 
          - 4 izglītības  kredītstundas;   rīkotājs: slimnīca “Gaiļezers”
2002. – māsu konference “Drošības aspekti pacientu aprūpē”  

      - 8 izglītības kreditstundas; rīkotājs: Latvijas māsu asociācija
Citas prasmes
Valodas             - latviešu – dzimtā
                         - krievu  - pārvaldu
- vācu – sarunvaloda (firmā “Mirte” iegūts atestāts 150 akadēmisko stundu apjomā)  

                   -   angļu  -  pamatzināšanas
Datorzinības       -  Windows 2000,  MS Visio Fain Rider

                            MS WORD 2000, Excel, PoverPoint,  SPSS 10   
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CURRICULUM VITAE
Jana ANKRAVA
Izglītība
2000. – 2002. Latvijas Universitāte Medicīnas fakultāte
                     Veselības zinātņu maģistra grāds(diploms)
1993. – 1997. Latvijas Medicīnas Akadēmija Māszinību fakultāte 
                     Māszinību grāds (diploms)
1998. – 1992.   Rīgas 4. medicīnas skola
                       Kvalifikācija - medicīnas feldšeris (diploms)
Darba pieredze
2004.10 – līdz šim brīdim – Rīgas Medicīnas koledža – lektore
1997. 09 – 2004.10 – Rīgas 5. medicīnas skola – pasniedzēja
1989.10 – 1995. 06 – Rīgas 7.klīniskā slimnīca “Gaiļezers” 16.neiroķirurģiskā nodaļa –
medicīnas māsa
Papildus izglītība (kursi)
2004 – kursi “Eiropas Savienības projektu cikla vadība” (apliecība)
2004 –  starptautisks seminārs “Pētniecības nozīme māsu praksē un izglītībā” (sertifikāts)
2003 – Baltijas Neiroķirurģijas kongress “Neiroķirurģiska pacienta aprūpe postoperatīvā
            periodā”(sertifikāts)
2002 – konference “ Kāda esi, Linezera māsa, šodien?” (sertifikāts)
2002 – starptautisks seminārs “ Aprūpes teorijas un pētniecība māsu praksē” (sertifikāts)
2001 – Latvijas – Zviedrijas seminārs “Klīnikas māsas izglītība” (sertifikāts)
2001 – Baltijas Neiroķirurģijas kongress “Neiroķirurģiska pacienta aprūpes īpatnības”
(sertifikāts)
2001 – 1. Baltijas valstu Hematoloģijas māsu konference (sertifikāts)
2000 – MPIC kursi “Primārā veselības aprūpe” (izziņa)
2000 – starptautiska konference “Nurse and Nursing Paradigm at the beginning of the New
Millenium” 
           (sertifikāts)
1998 – ASV un Latvijas onkoloģijas un hematoloģijas māsu simpozijs (sertifikāts)
1998 – kursi “grāmatvedības uzskaite tirdzniecībā un sabiedriskā ēdināšanā”(apliecība)
Citas prasmes
Valodas – latviešu -  dzimtā
                 krievu – pārvaldu
                 angļu - pārvaldu
Datorzinības – MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Corel Draw

CURRICULUM VITAE
Astra BUKULĪTE
I  zglītība  
2004. - LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte -
             izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
             (maģistra diploms)
1987.- 1988.  - Rīgas medicīnas institūts
                         internatūra, terapeits
1981.-1987.   – Rīgas medicīnas institūts
                      ārstniecība
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                      ārste (diploms)
Darba pieredze
2004.03. – līdz šim brīdim   Rīgas medicīnas koledžas studiju daļas vadītāja    
1989.10. –2004.03. -    Rīgas 5.medicīnas skolas direktores vietniece
1988.08. – 1989.10. -   Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs
1987. –1992.            –  darba apvienošanas kārtībā Rīgas pils.7.klīniskās slimnīcas terapeits
                                                      
Papildus izglītība (kursi)
2004. – 2.zin.pētn. konference “Māsas prakses pētniecības pieredze” 
          - 10 izglītības  kreditstundas;   rīkotājs: slimnīca “Gaiļezers”
2004. – māsu konference “2004.gada atklājumi māsu pētijumos” 
          - 6 izglītības  kreditstundas;   rīkotājs: slimnīca “Linezers”
2004. –starptautiskā konference “Pētniecība māsu izglītībā” 
          - 6 izglītības  kreditstundas;   rīkotājs: Gēteborgas universitāte, Zviedrijas SK universitātes 
            koledža  Stoholmā, P.Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledža 
2003. – Seminārs “Lietišķā etiķete”
            (apliecība) 
            rīkotājs: Latvijas universitāte, Pašvaldību un projektu vadības valsts 
            mācību centrs
2002. – Seminārs “Aprūpes teorijas un pētniecība māsu praksē”
            (sertifikāts)  – 24 kreditstundas
             rīkotājs: R5MS, Dānija, Norvēģija
2002. – Seminārs “Sāpju medikamentozā ārstēšana un aprūpe”
           (sertifikāts)  – 6 kreditstundas
             rīkotājs: Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”
2002. –  Konference “Māsu zinības un praktiskā rehabilitācija” - (sertifikāts)  
              10 kreditstundas
            rīkotājs: Klaipēdas universitāte
2002. -  Konference “PVO pētījuma “Dzīves kvalitāte Latvijā” tālākā attīstība un 
             rezultātu vērtējums” - (sertifikāts)  
             rīkotājs: Dānija
2001. - Starptautiskā konference
           “Eiropas māsu izglītības koncepcija” – (sertifikāts)   10 stundas 
           rīkotājs: Liepājas medicīnas skola
2001. – seminārs “Pārmaiņas aprūpes procesa realizēšanā māsu praksē” (sertifikāts)   
            rīkotājs: Liepājas medicīnas skola
1998. – 36 stundu kursu programma “Mācību procesa vērošanas un vērtēšanas principi 
             profesionālās izglītības mācību iestādes” 
             rīkotājs:RTU Humanitarais institūts
Publikācijas
1) „Pacientu ar ileostomu dzīves kvalitātes vērtējums, pielietojot „WHOQOL –Bref” - tēzes

1.Latvijas ķirurgu kongresā, 2000 maijs
2) Pieaugušo dzīves kvalitātes vērtējums Latvijā , pielietojot „WHOQOL –Bref” 

- tēzes Latvijas universitātes Zinātniski pētnieciskā konference, 2001 oktobris  
3) Pieaugušo dzīves kvalitātes vērtējums Latvijā , pielietojot „WHOQOL –Bref”
 - publikācija „ Zinātniskie darbi V; Medicīna III”; Latvijas universitāte , 2002 septembris
4) Dzīves  kvalitātes  pētījums  māszinībās,  pielietojot  Pasaules  Veselības  organizācijas

instrumentu „WHOQOL – Bref” 
- tēzes starptautiskā konferencē „Pacientu aprūpe un rehabilitācija: Zinātne un prakse”,
Lietuva, 2002 jūnijs
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Citas prasmes
Valodas             - latviešu – dzimtā 
                        - krievu  - pārvaldu
                         - angļu (vācu) – apmierinoši
Datorzinības   -  Windows 95
                            MS WORD 97
APBALVOJUMI

- ar 1998.gada18.novembra LR Labklājības ministrijas “Atzinības rakstu” 
                                     -    ar 2000.gada 8.decembrī LR Labklājības ministrijas “Atzinības rakstu”
                                       

CURRICULUM VITAE
VALENTĪNA BIEZĀ
 
 Izglītība
1964-1969 – Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts
                     fiziskās kultūras un sporta pasniedzēja  (diploms)
Darba pieredze
2004.03. - līdz šim brīdim Rīgas medicīnas koledžas lektore   
1993.08. – 2004.03.             - Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs
1980 – 1993.08.                    – Rīgas 7.klīniskā slimnīca
1974 – 1993                         - Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas pasniedzēja
1974 – 1980                         - Rīgas 1.klīniskā slimnīca
1972 –1974                          - Rīgas 220.bērnudārzs
1968-1972                            - Preiļu 2.vidusskola
Papildus izglītība (kursi)
2004.- teorētiskais un praktiskais seminārs “Specifisku mugurkaula problēmu ārstēšanā”
           rīkotājs: Latvijas Fizioterapeitu asociācija
2004 – Konference “Rehabilitācija pacienta sociālajā vidē”
           (sertifikāts) 
             rīkotājs: Latvijas Rehabilitologu biedrība
2004 – “Internacionālās rehabilitologu dienas Latvijā” – 3-ais kongress
           (sertifikāts) – 5 akadēmiskās stundas
             rīkotājs: Latvijas Rehabilitologu biedrība u.c.
2004 – Seminārs “Vēnu un limfas rites saslimšanas un to ārstēšana”
           (sertifikāts) 
             rīkotājs: Latvijas Fizioterapeitu asociācija 
2004 – Kvalifikāciju paaugstinošās praktiskās nodarbības “Fizioterapija neiroloģijā”
           (sertifikāts) 6 kreditstundas
             rīkotājs: Latvijas Fizioterapijas asociācija
2004 – Seminārs “Fizioterapija neiroloģijā”
           (sertifikāts) 8 kreditstundas
             rīkotājs: Latvijas Fizioterapijas asociācija
2004 – Seminārs “Jaunākās ortopēdijas, ergoterapijas palīgierīcas un to pielietojums 
            medicīniskajā rehabilitācijā”, u.c.
            (sertifikāts)  3 kreditstundas
             rīkotājs: Latvijas Fizioterapijas asociācija
2003. – Kvalifikāciju uzturošie kursi “Fiziskās veselības aprūpe un veicināšana bērniem 
              un pieaugušajiem māsas praksē”
             (izziņa)  30 kreditstundas
             rīkotājs: Medicīnas profesionālās izglītības centrs
2003. – Pēcdiploma izglītības mācību programma “Muguras lejas daļas dinamiskā
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            stabilizācija”
            (sertifikāts)  12 kreditstundas
             rīkotājs: Rīgas Stradiņa universitāte
2003. – Seminārs “Elastīgo saišu jeb Slinga terapija”
            (sertifikāts)  3 kreditstundas
             rīkotājs: Latvijas Fizioterapijas asociācija
2002. – Seminārs “Pulmonoloģijas terapija” - (sertifikāts)  3 kreditstundas
2001. – 3.internacionālais sporta medicīnas kongress – zinātniskā programma – 
            (sertifikāts)  
             rīkotājs: Latvijas sporta medicīnas asociācija
2001. – Seminārs “Ceļa locītavas iespējamās izmaiņas. Dažu pēdas funkcionālo 
            traucējumu attīstības mehānisms. Podometrijas novērtējums”–
            (sertifikāts)  2 stundas
             rīkotājs: Latvijas Fizioterapijas asociācija
2001. – Kursi  “Jaunākās atziņas kardioloģiskajā rehabilitācijā”  - (sertifikāts)  24
            stundas
            rīkotājs: P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca
2001. – Fizioterapija neiroloģijā - (sertifikāts)  10 stundas
            rīkotājs: Latvijas Medicīnas akadēmija
1993. – 7.klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” kursi “Klasiskās masāžas teorētiskie 
            pamati un praktiskās iemaņas”
1991. – Latvijas Medicīnas akdēmijas kursi “Manuālā terapija un diferencētās 
            ārstniecības vingrošanas metodika”
1980. – LPSR VAM kusu pasākumu bāzes specializācijas kursi “ĀFK metodists”
Publikācijas

2001. – Grāmatas “Aprūpe pacientiem ar veselības traucējumiem”,  Leonardo da Vinči projekta

ietvaros, līdzautore, MPIC izdevums.  

Citas prasmes
Valodas             - latviešu – dzimtā
                         - krievu  - pārvaldu
                         - vācu – ar vārdnīcas palīdzību
Datorzinības        -  Windows 95
                            MS WORD 7
                     

CURRICULUM VITAE
Gaļina BIKSONE

Izglītība
2001.09. – 2001.12.  – LU pedagoģijas un psiholoģijas institūts
                                 sociālā pedagoģija
                                  maģistra grāds  (diploms)
1967-1974                – Rīgas Medicīnas institūts 
                                  ārste (diploms)
1963-1966                – Latvijas VAM Ventspils medicīnas skola
                                  medicīnas māsa (diploms)
Darba pieredze
2004.03. -   līdz šim brīdim  Rīgas Medicīnas koledžas lektore
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1981.09. – 2004.03.       - Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs
1982 – 1996                   - Rīgas pilsētas “Gaiļezera” slimnīcas kardioloģijas nodaļas ārste
1978.04. – 1981.09.       - Daugavpils rajona centrālās slimnīcas terapeitiskās nodaļas vadītāja    
1974.09. - 1978.04.          – Subates pilsētas slimnīcas terapeitiskās nodaļas vadītāja
Papildus izglītība (kursi)
2004. – seminārs “Kā aizkavēt pēķšņu kardiālu nāvi?” 
             rīkotājs: Latvijas kardiologu biedrība
2003. – lekciju cikls “Svarīgākās iekšķīgās slimības un sindromi – pulmonoloģijā 
             un alergoloģijā”
             rīkotājs: Rīgas Stradiņa universitātes pēcdiploma fakultāte
2003. – lekciju cikls “Svarīgākās iekšķīgās slimības un sindromi – endokrinoloģijā”
            rīkotājs: Rīgas Stradiņa universitātes pēcdiploma fakultāte
2003. – lekciju cikls “Svarīgākās iekšķīgās slimības un sindromi – 
            gastroenteroloģijā”
            rīkotājs: Rīgas Stradiņa universitātes pēcdiploma fakultāte
2003. – lekciju cikls “Svarīgākās iekšķīgās slimības un sindromi – 
            reimatoloģijā”
            rīkotājs: Rīgas Stradiņa universitātes pēcdiploma fakultāte
2003. – lekciju cikls “Svarīgākās iekšķīgās slimības un sindromi – 
            nefroloģijā”
            rīkotājs: Rīgas Stradiņa universitātes pēcdiploma fakultāte
2003. – lekciju cikls “Svarīgākās iekšķīgās slimības un sindromi – 
            kardioloģijā”
            rīkotājs: Rīgas Stradiņa universitātes pēcdiploma fakultāte
2003. – lekciju cikls “Jaunākās atziņas hroniskas sirds mazspējas novērtēšanā un 
            ārstēšanā”
            rīkotājs:Latvijas Ģimenes Ārstu asociācija, Latvijas internistu asociācija
2003. – konference “Sirds-asinsvadu slimību profilakse un ārstēšanas 
            aktualitātes”
            rīkotājs: Latvijas kardiologu biedrība
2003. – seminārs “Sāpju psiholoģiskie aspektii” u.c. 
            rīkotājs: LU Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts, “Lannnacher 
            Heilmittel” pārstāvniecība Latvijā
2003. – konference “Arteriālā hipertensija – problēma, kas prasa kompleksu 
            risinājumu”
            rīkotājs: Latvijas Hipertensijas biedrība
2002. – konference “Iekaisīgas zarnu slimības bērniem un pieaugušajiem – 
           diagnostika un ārstēšanas iespējas mūsdienās”
           rīkotājs: Latvijas Gastroenteroloģijas asociācija
2002. – praktiskais seminārs “Sāpju medikamentozā ārstēšana un aprūpe”
            rīkotājs: Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”, Rīgas 5.medicīnas skola
2002. – konference “MERCK vairogdziedzera diena”
            rīkotājs: Latvijas Endokrinologu asociācija
2002. – konference “Iekaisīgas zarnu slimības bērniem un pieaugušajiem – 
             diagnostika un ārstēšanas iespējas mūsdienās”
            rīkotājs: Latvijas gastroenterologu asociācija
2002. – konference “Mikroalbuminūrija, 2.tipa diabēts un hipertensija: jaunākie 
            (terapijas aspekti
            rīkotājs: Latvijas Internistu biedrība u.c.
2002. – seminārs“Baktērijas. Baktēriju daba u.c.”
             rīkotājs: SIA DANONE
2002. – konference “Hipertenzijas ārstēšana. Kāpēc AKE inhibitori?”
            rīkotājs: Latvijas Hipertenzijas, Kardiologu biedrība,Ģimenes ārstu 
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            asociācija
2002. – konference “Antidepresants Cipralex ”
            rīkotājs:Rīgas Stradiņas Universitāte
2002. – konference “Hipertenzija un AKE inhibitori ”
            rīkotājs: Latvijas Internistu biedrība
2002. – konference “AKE inhibitori internista praksē”
            rīkotājs: Latvijas Internistu, Kardiologu biedrība
2001. – 4.pasaules Latviešu ārstu kongresa “2.tipa cukura diabēta pacientu 
           aprūpe un ārstēšana”
            rīkotājs: Latvijas Diabēta asociācija
2001. – Seminārs “Depresija un internā pataloģija” –
            rīkotājs: LPA,  LHB
2000. – Konference “Resnās zarnas un aizkuņģa dziedzeru audzēju problēma 
            primārajā veselības aprūpē”
            rīkotājs: Latvijas internistu asociācija, LOC, u.c.
2000. – Seminārs “Sāpes sejā – terapeitiskā pieeja” u.c.
             rīkotājs: LU Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts
2000. – Konference” Cukura diabēts un hipertensija – mērķa orgānu aizsardzība 
            un metabolā sindroma terapija” (sertifikāts)  
            rīkotājs: Latvijas Internistu biedrība u.c.
2000. – Seminārs “KKS sekundārās profilakses situācija Latvijā” -           
               rīkotājs: Latvijas Kardiologu biedrība
2000.-  Seminārs “Antidepresanti ģimenes ārsta praksē”
            rīkotājs: Latvijas Psihiatru asociācija
2000. – Konference ”Vadlīnijas hroniskas sirds mazspējas ārstēšanai” – 
            rīkotājs: Latvijas Kardiologu biedrība
2000.- Lekciju kurss “Jaunās iespējas alcheimera slimības ārstēšanā” 
           rīkotājs: PFIZER H.C.P.Corporation Pārstāvniecība Latvijā
2000. –Konference “Garīgā veselība gadsimtu mijā” – sertifikāts
            rīkotājs: BOV SIA “psihiatrijas centrs”
Publikācijas
1998.  autordarbs
              Grāmata “Klīniskā farmakoloģija un pacientu aprūpe”, Rīga
2003.  autordarbs
              Grāmata “Medikamentozā ārstēšana un aprūpe”, Rīga  
 Citas prasmes
Valodas             - latviešu – pārvaldu 
                        - krievu  - dzimtā
                         - angļu – apmierinoši
Datorzinības        -  PC lietotāja līmenī, MS WORD, EXCEL, ACCESS

Papildus prasmes 
2002.11. – praktiskā semināra  “Sāpju medikamentozā ārstēšana un aprūpe”
                                              organizēšana klīniskā slimnīcā “Gaiļezers”.
 2000.02. – līdz šim brīdim LU medicīnas fakultātes māszinību docētāju grupā 
                                      docēju studiju kursu “Klīniskā farmakoloģija un 
                                      pacientu aprūpe”  studiju programmā “Veselības
                                      zinātņu bakalaurs māszinībās”.
1998.07. –– līdz šim brīdim Medicīnas profesionālās izglītības centra pēcdiploma
                                       apmācības nodaļas lektore lekciju ciklos un praktiskās 
                                      nodarbībās “Klīniskā farmakoloģija un pacientu 
                                      aprūpe” māsām, feldšeriem, vecmātēm.
1995. – 1998. – Piedalījos  darba grupā farmakoterapijas māsu izglītības 
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                        programmas  izstrādē PHARE projekta ietvaros.
                        

CURRICULUM VITAE
Inga BUCENIECE

Izglītība
2000. – 28.03.2005.- “Ūdensdziedniecības māsa” - sertifikāts
                                 Latvijas Fizikālās medicīnas asociācijas sertifikācijas komisija
2001. – turpinu izglītību Latvijas universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 
            institūta psiholoģijas maģistra programmā
1995 – 1999  - Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”
                      sociālā pedagoģija
                      sociālais darbinieks, sociālais pedagogs (diploms)
1982- 1984   – Rīgas 5.medicīnas skola
                   medicīnas māsa (diploms)
Darba pieredze
2004.03. -   līdz šim brīdim  Rīgas Medicīnas koledžas lektore
2000.08. – 2004.03       -  Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs
1984. – 2000.08.           -  Rīgas 7.klīniskās slimnīca 
Papildus izglītība (kursi)
2004. – Konference “Māsas prakses pētniecības pieredze”
            sertifikāts - 10 kreditstundas
            rīkotājs: Rīgas 5.medicīnas skola, klīniskā slimnīca “Gaiļezers’”
2002. – Seminārs “Aprūpes teorijas un pētniecība māsu praksē”
            (sertifikāts)  – 24 kreditstundas
             rīkotājs: R5MS, Dānija, Norvēģija
2002. – Cikls “Pusaudžu vecuma sociālās adaptācijas un sociālo prasmju 
            veidošana” - sertifikāts  – 32 kreditstundas;  rīkotājs: LU PPI
2000. – Konference “Māsu izglītības nozīme veselības aprūpes sekmēšanā”
            sertifikāts - 2 kreditstundas
            rīkotājs: Rīgas 5.medicīnas skola
Citas prasmes
Valodas             - latviešu – dzimtā 
                        - krievu  - pārvaldu
                         - angļu – apmierinoši
Datorzinības        -  1999. – datoru pamatlietošanas kurss
                             apliecība    

Papildus prasmes 
1998.-2000.    – Piedalījos darba grupā “Leonardo da Vinči” projektā “Invalīdu 
                        nodarbinātības veicināšanā”
 

CURRICULUM VITAE
Ruta BOGDANOVA

Izglītība
Uz šo brīdi - LU PPI pedagoģijas maģistratūra  
1990. – Latvijas medicīnas akadēmija
             pedagogu kvalifikācijas celšanas kursi 
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1980. –1981. - Rīgas Medicīnas institūts
                       internatūra, kvalifikācija - akušieris-ginekologs 
1974- 1980 – Rīgas Medicīnas institūts
                      ārste (diploms)
Darba pieredze
2004.03. - līdz šim laikam -   Rīgas Medicīnas koledžas direktores vietniece prakses jautājumos
1988. –2004.03.  - Rīgas5.medicīnas skolas direktores vietniece praktiskajā  apmācībā
1981.- 1988.   - Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs
1981.- 1988    - darba apvienošanas kārtībā Rīgas pils.7.klīniskās slimnīca -  ginekologs
1978. – 1980. – Latvijas Traumatoloģijas un Ortopēdijas ZP institūts – medicīnas māsa
Papildus izglītība (kursi)
2004. – Konference “Māsas prakses pētniecības pieredze”
            rīkotājs: Rīgas 5.medicīnas skola, klīniskā slimnīca “Gaiļezers”
2004. – Konference “2004.gada atklājumi māsu pētījumos.”
            rīkotājs:  klīniskā slimnīca “Linezers”
2004. – Konference “Māsu pētniecība integrējoties Eiropas vidē”
            (sertifikāts)  – 12 kreditstundas
2003. – Konference “Vīzija vai realitāte”
             rīkotājs: MPIC, slimnīca Linezers
2003. – Seminārs “Lietišķā etiķete” -  (apliecība)
             rīkotājs: Latvijas universitāte, Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs
2003. – sēde “Kontracepcijas jaunā seja”          
             rīkotājs: Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija
2002. – Seminārs “Sāpju medikamentozā ārstēšana un aprūpe”
             rīkotājs: R5MS, slimnīca “Gaiļezers”
2002. – Konference “PVO pētījuma “Dzīves kvalitāte Latvijā” tālākā attīstība un 
            rezultātu novērtējums” – (sertifikāts)            
            rīkotājs: Dānija
2002. – Seminārs “Aprūpes teorijas un pētniecība māsu praksē”
             rīkotājs: R5MS, Dānija, Norvēģija
2001. – 1.Latvijas māsu un vecmāšu kongress” 
            rīkotājs: PVO,  Latvijas māsu,vecmāšu asociācija        
2001. – konference “Ģenētiskā konsultācija un tās indikācijas. u.c.tēmas”
               rīkotājs: Latvijas māsu asociācija, Bērnu māsu asociācija
2000. -  kvalifikāciju uzturošie kursi “Primārā veselības aprūpe”
             rīkotājs: MPIC
1999. – Konference “Jaunas iespējas kontracepcijā u.c.tēmas”
             rīkotājs: Latvijas vecmāšu asociācija, Latvijas sieviešu slimību un dzemdību 
             speciālistu asociācija
1998. - 36 stundu kursu programma “Mācību procesa vērošanas un vērtēšanas principi 
             profesionālās izglītības mācību iestādes” 
             rīkotājs:RTU Humanitarais institūts
1998. – Angļu valodas kursi
            rīkotājs: Valodu mācību centrs
1998. – seminārs “Pedagoģija māsu izglītībā”
             rīkotājs: R5MS, Satakuntas Politteh.inst. 
1997. – Datorkursi
             rīkotājs: Latvijas universitāte
1997. – seminārs “Jaunākās tendences klimaktērija ārstēšanā un profilaksē”
             rīkotājs: Latvijas sieviešu slimību un dzemdību speciālistu asociācija
 1996. -  seminārs “Primārā veselības aprūpe un rehabilitācija”
            rīkotājs:Pori Veselības institūts
1996. – seminārs “Reflektīvās apmācības veicināšana u.c.”
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            rīkotājs:Oslo nacionālā māsu koledža
1995. – seminārs “Menedžments māsas darbā u.c.”
            rīkotājs:Oslo nacionālā māsu koledža
1994. – seminārs “Veselības veicināšana un saglabāšana”
             rīkotājs:Pori Veselības institūts
01.09.-03.10.1994. – pedagoģijas un praktiskās apmācības kursi Somijā
             rīkotājs: Pori Veselības institūts

Citas prasmes
Valodas             - latviešu – dzimtā 
                        - krievu  - pārvaldu
                         - angļu – apmierinoši
Datorzinības        -  Microsoft Windows 95
                            MS WORD 7.0, MS Excel 7.0    
Papildus prasmes 
1995.-1998.    – Vadīju darba grupu  PHARE programmas ietvaros   māsu izglītības
                           programmu  izstrādē – veselas sievietes aprūpe,
                                                               - dzemdniecība un ginekoloģija
APBALVOJUMI
                            ar 2000.gada 8.decembrī.LR Labklājības ministrijas “Atzinības rakstu”

CURRICULUM VITAE

Tamāra HENDELE

Izglītība
1980. – 1986. – Republikāniskās fiziskās kultūras un sporta tautas universitāte 
                        basketbola treneru nodaļa
                        fiziskās kultūras un sporta lektora-propagandista sabiedriskā profesija  (apliecība)
1970. –1974.  – Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts, fakultāte - fiziskā kultūra un sports
                          fiziskās kultūras un sporta pasniedzējs (diploms)                      
Darba pieredze
2004.03. -   līdz šim brīdim  Rīgas Medicīnas koledžas lektore
1992.08. – 2004.03.             -   Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs
1990. – 1992.08.                   – V.Valtera basketbola skolas trenere  
1989.  – 1991.                       – Republikas augstākās sporta meistarības skolas trenere
1979. – 1989.                        – TTP sporta skolas trenere
1964. – 1979. Daugavas CP   -  sporta instruktore                                          
Papildus izglītība (kursi)
2004. -  kvalifikāciju uzturošie kursi sporta skolotājiem 
             rīkotājs: Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija
2002. – Kursi “Bērnu attīstība un audzināšana”
            rīkotājs: Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Latvijas skolu sporta federācija
2002. – Sporta speciālistu-treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas   
            paaugstināšanas kursi
             rīkotājs: Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centrs
2001. – Kursi “Koriģējošā vingrošana: stājas traucējumi un to novēršana”
             rīkotājs: Rīgas pils.Skolu valde.Rīgas skolotāju izglītības centrs
2001. –  Seminārs “Stājas traucējumi un to iespējamā novēršana pielietojot pareizās fiziskās 
              aktivitātes”
             rīkotājs: Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs “Cerība”
1989. – Kursi “Angļu valoda iesācējiem”
            rīkotājs: Republikas Augstākā sporta meistarības skola
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1996. – kvalifikāciju uzturošie kursi “Sportistu veselības aprūpe”
            rīkotājs: LR LM MPIC
1994. – Kursi “Dzīves stils un veselība”  
            rīkotājs: Zviedrijas Sarkanā Krusta koledža
1994. -  kvalifikāciju uzturošie kursi fiziskās audzināšanas skolotājiem
             rīkotājs: Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija
Citas prasmes
Valodas           - latviešu – dzimtā 
                        - krievu  - pārvaldu
                         - vācu,angļu– sarunvalodas līmenī
Datorzinības        -  PC lietotāja līmenī, MS WORD, EXCEL, ACCESS
APBALVOJUMI

1967. – LPSR Augstākās Padomes Goda raksts
1971. - LPSR Augstākās Padomes Goda raksts

26.10.1998. – Triju Zvaigžnu ordeņa Goda zīme                                      

CURRICULUM VITAE
Rita KONSTANTE
Izglītība
2004.  –       Latvijas Universitāte
                    profesionālās pilnveides programma
                    “Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”
2000. –2002.  – Latvijas Universitātes medicīnas fakultāte
                        veselības zinātņu maģistra grāds (diploms)
1996. - 2000. -  Hogskolen I Telemark (Norvēģija)
                    bakalaura akadēmiskā studiju programma
                     medicīnas māsa (diploms)
1995. – 1996. -  Hogskolen I Telemark (Norvēģija)
                    norvēģu valodas studijas un sabiedrības mācība
                     medicīnas māsa (diploms)
1994. - 1995.  Rīgas 5.medicīnas skola
                     medicīnas māsu nodaļa (1 kurss)
Darba pieredze
2004.03. -   līdz šim brīdim  Rīgas Medicīnas koledžas lektore
1999.08. – 2004.03. -   Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs
2002. – lektore slimnīcas “Linezers” māsām kursā  “Aprūpes modeļi un  darba organizācija”.
2000. – 2002. – Medicīnas aprūpes biroja kvalitātes kontroles māsa
1997. – 2000.08.   -   Telemarkas centrālās slimnīcas (Norvēģijā) psihiatrijas nodaļas māsa
1999. - Telemarkas centrālās slimnīcas (Norvēģijā) ginekoloģijas nodaļas māsa  
Papildus izglītība (kursi)
2004. – Konference “Māsas prakses pētniecības pieredze”
            rīkotājs: Rīgas 5.medicīnas skola, klīniskā slimnīca “Gaiļezers’”
2004. – Konference “Māsas pētniecības ………”
            rīkotājs: Briseles ERASMUS augstskola
2003. – Konference “2003.gada atklājumi māsu pētījumos”
               rīkotājs: Slimnīca Linezers
2002. –  seminārs “Sāpju medikamentozā ārstēšana un aprūpe”
             rīkotājs: klīn.sl-ca “Gaiļezers”, Rīgas 5.medicīnas skola
2001. –  seminārs “Pārmaiņas aprūpes procesa realizēšanā māsu praksē”
             rīkotājs: klīn.sl-ca “Gaiļezers”
2001. – Starptautiski zinātniski pētnieciskās darbības konference
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            rīkotājs: Šauļu medicīnas skola
2001. -  1.Latvijas māsu un vecmāšu congress
             rīkotājs: Latvijas Māsu asociācija, u.c
2000. – Konference “Māsu izglītības nozīme veselības aprūpes sekmēšanā”
             rīkotājs: Rīgas 5.medicīnas skola
2000. - Kursi ”Primārās veselības aprūpe”, rīkotājs: MPIC
1998. – ASV un Latvijas onkoloģijas un hematoloģijas māsu simpozijs
               rīkotājs: Slimnīca Linezers
1998. - “Pedagoģija māsu izglītībā”
            rīkotājs : Somija, Satakuntas Politehniskais Institūts                                          
Publikācijas                                        
1996.       Rakstu krājums : “Sykopleien” (Norvēģija)
               “The Nursing education in Norway and Latvia. A comparison of the Norwegian and 
                Latvian educational system”
Citas prasmes
Valodas             - latviešu – dzimtā 
                        - krievu  - pārvaldu brīvi
                         - angļu – labi
                        - norvēģu  - pārvaldu brīvi
Datorzinības        -  PC lietotāja līmenī, MS WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT
APBALVOJUMI
2002.gada 21.jūnijā – Atzinības raksts par 1.pakāpes apbalvojumu medicīnas zinātnes nozarē,
sabiedrības veselības apakšnozarē.                                  

CURRICULUM VITAE
Sanita LAPIŅA

Izglītība
02.06.-01.12.2003.  – Latvijas Universitāte
                    profesionālās pilnveides programma
                   “ Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”
1996. –1998.  – Latvijas Medicīnas akadēmija
                          māszinības
                          maģistra grāds (diploms)
1991. - 1995. -  Latvijas Medicīnas akadēmija
                          māszinības (diploms)
1983. – 1986. -  Rīgas 5.medicīnas skola
                     medicīnas māsa (diploms)
Darba pieredze
2004.03. – līdz  šim brīdim  - Rīgas Medicīnas koledžas studiju daļas vadītāja
2000.09. - līdz šim brīdim      - Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes lektore
1996.08. – 2004.03.               - Rīgas 5.medicīnas skolas metodiķe
1995.09. – 1996.08.               - Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs
1997.10. – 2000.06               - Latvijas Medicīnas akadēmija, prakses vadītāja 
1996.09. – 1997.09               - Latvijas ambulatoro māsu apv.sertifikācijas eks.komisijas locekle
 1993.08. – 1995.08.              – Medicīnas sabiedrības “AURA-R” laborante
1986.08. – 1993.08.              – Rīgas pilsētas 7.poliklīnikas medicīnas māsa
Papildus izglītība (kursi)

2004. – Konference “Māsas prakses pētniecības pieredze”
            rīkotājs: Rīgas 5.medicīnas skola, klīniskā slimnīca “Gaiļezers”
2004. – Konference “Māsu pētniecība integrējoties Eiropas vidē”
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             rīkotājs: Viļņas koledža
2004.- Konference “Māsu prakse uz Eiropas Savienības sliekšņa”
             rīkotājs: Latvijas universitāte
2002. – Konference “Kāda esi, Linezera māsa, šodien?”
            rīkotājs: klīn.sl-ca “Linezers
2002. - Konference “Māsu zinības un praktiskā rehabilitācija”
             rīkotājs: Klaipēdas universitāte
2002. - Konference “ Klīniskā tendences biomedicīnas diagnostikas speciālistu izglītībā”
             rīkotājs: Kauņas medicīnas un sociālo zinātņu koledža
2002. -  Seminārs “Aprūpes teorijas un pētniecība māsu praksē”
             rīkotājs: R5MS, Dānija, Norvēģija
2001. –  seminārs “Klīnikas māsas izglītība”
             rīkotājs: klīn.sl-ca “Linezers”, Zviedrijas Sarkanā krusta koledža
2001. -  1.Latvijas māsu un vecmāšu kongress
             rīkotājs: Latvijas Māsu asociācija, u.c
2000. – Primārā veselības aprūpe
            rīkotājs: MPIC
Publikācijas

2001.gada jūnijs – “Medicīnas nozares profesionālās izglītības apraksts” 
                           sagatavots pēc VBO “Profesionālās izglītības attīstības 
                           programmu aģentūras” pasūtījuma
2000. 19.-20.maijs    “Stomas nēsātāju dzīves kvalitātes vērtējums”
                                    1.Latvijas Ķirurgu kongresa tēžu krājums
Citas prasmes            
 
Valodas          - latviešu – dzimtā 
                        - krievu  - pārvaldu
                        - angļu– apmierinoši
Datorzinības        -  MS WORD 97, 2000, EXCEL, POWER POINT, 
                             ACCESS,INTERNET

Papildus prasmes 
28.1.– līdz šim brīdim – piedalos MPIC organizētajā māsu un vecmāšu 
                 prakses attīstības programmas darba grupā
2001.05. – līdz šim brīdim – piedalos Latvijas, Zviedrijas ,Tanzānijas 
                kopprojektā “Teorētiski pamatota medicīnas māsu praktiskā 
                izglītība”
1996.09. – 1998.12 – Latvijas Ambulatoro medicīnas māsu apvienības valdes 
                               locekle
1995.09. – 1998.09. – ES PHARE “Profesionālās izglītības reformas projekta” 
                               medicīnas māsu izglītības programmas izstrādes grupas 
                               locekle

 

          

CURRICULUM VITAE
Īrisa PELCMANE

Izglītība
1951-1956.  – Latvijas Valsts universitāte
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                    bioloģijas fakultāte – cilvēka un dzīvnieka fizioloģijas specialitātē
                    biologs-fiziologa kvalifikācija, skolotāja nosaukums (diploms)
Darba pieredze
2004.03. – līdz šim brīdim   - Rīgas Medicīnas koledžas lektore
1980.08. – 2004.03.               -   Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs
1958. – 1980.                         - Rīgas 3.medicīnas skolas pedagogs 
1956. – 1958.                         – LVFKI anatomijas pasniedzēja
Papildus izglītība (kursi)
2004.- Sēde “Nefroloģijas ābece: nefrotiskais sindroms-diagnostika un trapija”
           rīkotājs:Latvijas Internistu biedrība
2004.- Sēde “Streptokoku infekcija un tās reimatoloģiskās konsekvences”
           rīkotājs:Latvijas Internistu biedrība
2003. – Konference “Arteriālā hipertensija – problēma, kas prasa  kompleksu risinājumu”

       rīkotājs: Latvijas Hipertensijas biedrība
1997. – Kursi “Cilvēka anatomija-fizioloģija”
             rīkotājs: (A.Valtners ) Rīgas medicīnas institūts
1981. – Pedagoģijas un vispārējās medicīnas jautājumu kursi 
             rīkotājs: Jaroslavļas medicīnas institūts (Krievija)
Publikācijas
Metodiskie materiāli (koledžas bibliotēkā):
29. – Endokrīnā sistēma

2003. – Kaulu savienojumi (sindesmoloģija)
2002. – Reproduktīvā sistēma
2002.     – Asinis
2000. – Urīnradošā un urīnizvadošā sistēma
2000. – Asinis

                   Izvērsta anatomijas un fizioloģijas programma ar tēmas plānu    

    1999. – Gremošanas sistēma

    1998. – Sirds-asinsvadu sitēma              
Citas prasmes
Valodas             - latviešu – dzimtā 
                        - krievu  - pārvaldu
                         - vācu – apmierinoši
Datorzinības        -  Windows 95, MS WORD 7
                                               

Papildus prasmes 
1995.-1998.    – Piedalījos PHARE programmas ietvaros   
                       māsu izglītības programmas  izstrādē anatomijā-fizioloģijā.

2001. - līdz šim brīdim - māsu izglītības programmas  pārstrādē  un 
                     papildināšanā anatomijā-fizioloģijā.

                                       
APBALVOJUMI

- ar LR Labklājības ministrijas “Atzinības rakstu” 2000.gada 8.decembrī.

CURRICULUM VITAE
Ludmila PJAKA
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 Izglītība
1998.-2000.  – Rīgas Tehniskās universitātes Humanitārais institūts
                     Augstākās profesionālās  izglītības programma
                     arodpedagogs (diploms)
1973. – 1979. – Rīgas medicīnas institūts
                     ārstniecība
                      ārste (diploms)
1967.- 1970. – Rīgas 4.medicīnas skola
                      sanitārais feldšeris (diploms)
Darba pieredze
2004.03.- līdz šim brīdim       - Rīgas medicīnas koledžas lektore
1980.08. – 2004.03.                - Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs
1970. – 1973.                         – Jēkabpils sanepidstacija, sanitārā ārsta palīgs       
Papildus izglītība (kursi)
2003. – Konference “Sirds-asinsvadu slimību profilakses un ārstēšanas aktualitātes”
             rīkotājs: Latvijas Kardiologu biedrība
2003. – Konference “Arteriālā hipertensija – problēma, kas prasa  kompleksu risinājumu”
            rīkotājs: Latvijas Hipertensijas biedrība
2002. – Seminārs “Tā ir dzīve, nevis astma, kas like elpai aizrauties” 
             rīkotājs: LU Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts
2002. - Konference  “Hipertensija ārstēšana. Kāpēc AKE inhibitori?”
                          rīkotājs: Latvijas Hipertensijas biedrība, u.c.
2002. – Seminārs “Baktērijas. Baktēriju daba ………….. u.c.”
             rīkotājs: SIA DANONE
2001. - Konference  “Hipertensija – aktualitāte Nr.1 iesoļojot jaunajā gadu tūkstotī”
             rīkotājs: Latvijas Internistu biedrība, u.c.
2001. - Konference  “”MERCK vairogdziedzera diena”

      rīkotājs: Latvijas Endokrinologu asociācija
2000. - Konference  “Aktualitātes gastroenteroloģijā un hepatoloģijā”
            rīkotājs: Latvijas Internistu biedrība, u.c.                         
Citas prasmes
Valodas             - latviešu – pārvaldu
                        - krievu  - dzimtā 
                         - vācu   apmierinoši
Datorzinības        -  Windows 95
                            MS WORD 97
Papildus prasmes 
1995.-1998.    – Piedalījos PHARE programmas ietvaros   
                         māsu izglītības programmas  izstrādē farmakoloģijā.               

APBALVOJUMI
2000.gada 8.decembrī ar LR Labklājības ministrijas “Atzinības rakstu”
                        

CURRICULUM VITAE

Jana SAVDONA
 
 Izglītība
2004. –         Latvijas Universitāte
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                    profesionālās pilnveides programma
                    “Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”
1968-1970 – Rīgas Medicīnas Institūts
                   Klīniskā ordinatūra pediatrijā (diploms)
1957-1964 – Rīgas Medicīnas Institūts
                   ārstniecības fakultāte (diploms)
Darba pieredze
2004.03.- līdz šim brīdim       - Rīgas Medicīnas koledžas direktore     
1980.06. –2004.03.                -   Rīgas 5.medicīnas skolas direktore
1970.12. – 1980.06.               -   Rīgas 3.medicīnas skolas direktore
1968.09. – 1980.05.               -   Valsts Bērnu klīniskā slimnīca, ārsts-ordinators
1964.08. – 1968.09.               –   Izglītības ministrija, ārsts-inspektors
1956.09. – 1957.04.               -   Rīgas Medicīnas Institūts, sekretāre
Papildus izglītība (kursi)
Atestācija par profesionālās izglītības vadītāju. Augstākās profesionālās kvalifikācijas kategorija.
LR IZM atestācijas apliecība nr.56 (17.05.2000.-03.05.2005.).
2004. – 2.zin.pētn.konference “Māsu prakses pētniecības pieredze” 

   rīkotājs: slimnīca “Gaiļezers”
2004. –starptautiskā konference “Pētniecība māsu izglītībā” 
            rīkotājs: Gēteborgas universitāte, Zviedrijas SK universitātes koledža 
                          Stoholmā, P.Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledža 
2004. – starptautiska konference “Māsu studiju integrācija Eiropas Savienībā” 

  rīkotājs: Viļnas Medicīnas koledža, Rīgas Medicīnas koledža, Lietuva,Viļņa
2004. – konference “Māsu prakses pētniecības pieredze” 

  rīkotājs: slimnīca “Gaiļezers”
2003. – seminārs  “Skolas attīstības plānošana”
2002. – Konference “PVO pētījuma “Dzīves kvalitāte Latvijā” tālākā attīstība un 
             rezultātu vērtējums”  
             rīkotājs: Dānija
2002. – Seminārs “Aprūpes teorijas un pētniecība māsu praksē” 
             rīkotājs: Dānija, Norvēģija, Rīgas 5.medicīnas skola
2002. – Konference “Māsu zinības un praktiskā rehabilitācija
             rīkotājs: Klaipēdas universitāte
2002. – Konference “Kāda esi, Linezera māsu, šodien?” 
            rīkotājs: MPIC, klīn.sl-ca Linezers
2002. – Seminārs “Sāpju medikamentozā ārstēšana un aprūpe”  
             rīkotājs: klīniskā slimnīca “Gaiļezers”
2001. – Pasaules latviešu ārstu 4.kongress 
2001. – starptautiskā konference
           “Eiropas māsu izglītības koncepcija” 
           rīkotājs: Liepājas medicīnas skola
2001. – Forums “Latvijas valsts un tās sabiedrības veselība”
            rīkotājs: Labklājības ministrija
2001. – Konference “Pārmaiņas aprūpes procesa realizēšanā māsu praksē”
             rīkotājs: Liepājas medicīnas skola
2001. -  1.Latvijas māsu un vecmāšu kongress 
             rīkotājs: Māsu asociācija
2000. – “Primārās veselības aprūpe” 
             rīkotājs: LR LM MPIC
2000.- 1.Baltijas valstu Hematoloģijas māsu konference 
1998. - “Pārmaiņu vadīšana”
                     “Izglītības procesa kvalitātes vadīšana” 
             rīkotājs : Izglītības un zinātnes ministrija “Profesionālās izglītības 
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                           attīstības programmas aģentūra”.
1998. – “The WHO research project on “Quality of life” developing in Latvia”
            “VVO pētniecības projekts “Par dzīves kvalitāti” uzsākšanu Latvijā”
           rīkotājs : WHO reģionālais eksperts no Norvēģijas 
1998. - “Pedagoģija māsu izglītībā” 
            rīkotājs : Somija, Satakuntas Politehniskais Institūts
1997. – “Mācību iestādes attīstība stratēģiskā plānošana” 
             rīkotājs : Izglītības un zinātnes ministrija “Profesionālās izglītības 
                           attīstības programmas aģentūra”.
1997. –  “School management and administration” 
             “Skolvadība” 
           rīkotājs: Norvēģija, Oslo Nacionālā māsu koledža.
1996. – “Primārā aprūpe un rehabilitācija”
           rīkotājs : Somija, Satakuntas Politehniskais Institūts
1995. “Māsu izglītības programmu izstrāde” 
            rīkotājs: Norvēģija, Oslo Nacionālā māsu koledža.
1995. – “Izglītības programmu izstrāde” 
           rīkotājs : Nīderlande, Eindhoveras Politehniskais Institūts.
1994. – “Veselības veicināšana un saglabāšana” 
            rīkotājs  : Somija, Satakuntas Politehniskais Institūts
1993. – Māsu izglītības pamatnostādnes 
           rīkotājs : Zviedrija, Stoholma, Sarkanā Krusta koledža
1993.- “Medicīnas māsu filozofija” 
          rīkotājs : LR Labklājības ministrija
1987. – “The role of medium level Health personnel in PHC” 
           “Medicīnas māsas loma primārā veselības aprūpē”.    
          Rīkotājs : Pasaules Veselības Organizācija, Eiropas reģionālais centrs
Publikācijas
– “The Latvian Norwegian nursing education development project”
                “Latvijas-Norvēģijas māsu izglītības attīstības projekts”
              Rakstu krājums : “Pa māsu zinības takām”, Oslo augstskola,gada kopojums.
– “The Phare Projectin Latvia”
              “PHARE projekts Latvijā”
Rakstu krājums : Otrā Baltijas Ziemeļvalstu sadarbības konference māsu izglītībā.
Citas prasmes
Valodas             - latviešu – dzimtā
         - krievu  - pārvaldu
                         - angļu – apmierinoši
Datorzinības        -  Windows 95
                            MS WORD 97
Papildus prasmes 
1995.-1998.    – Vadīju darba grupu PHARE profesionālās izglītības reformas 
                        periodā Latvijā  - medicīnas māsu izglītības programmas  izstrādē.
1995. – līdz šim laikam  - pildu Medicīnas darbinieku arodbiedrības kongresa ievēlētā  
                                          eksperta pienākumus izglītības jautājumos.
                   
APBALVOJUMI       -  ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta Goda zīmi (2001.gada 12.aprīlis, Triju
Zvaigžņu ordeņa dome);
-  2000.gada 8.decembrī ar LR Labklājības ministrijas “Atzinības rakstu”
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CURRICULUM VITAE
Rūta SKULTE

Izglītība
1999.-2000.  – Rīgas Tehniskās universitātes 
                    Humanitārais institūts
                     pamata pedagoģiskās izglītības programma
                    arodpedagogs (diploms)
 1958. – 1964. – Rīgas medicīnas institūts
                     ārstniecība
                      ārste (diploms)
Darba pieredze
2004.03.- līdz šim brīdim    - Rīgas Medicīnas koledžas  lektore     
1984.08. – 2004.03.            -   Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs           
Papildus izglītība (kursi)
2003. – Konference “Pieredze Vācijas Blankenšteinas Sv.Elizabetes katoļu klīnikas
           dabas dziedniecības un fizikālās terapijas  nodaļā.” ”Placentārā terapija” 

     rīkotājs:Latvijas fizikālās medicīnas asociācija
2002. - Seminārs “Sāpju medikamentozā ārstēšana un aprūpe” 
             rīkotājs: klīniskā slimnīca “Gaiļezers”
2002. - Konference  „Dabas faktoru pielietošana slimnieku rehabilitācijā”
             rīkotājs: LFMA
2002. - Konference ”Mazā iegurņa iekaisuma slimības. Fizikālās ierapijas metodes mazā iegurņa
ikaisuma slimību ārstēšanā”
             rīkotājs: LFMA
2001. – Latvijas neirologu plenērsēde
             rīkotājs: Latvijas neirologu asociācija
1969. – Fizioterapeites ārstes teorētiskā un praktiskā specializācija.
            rīkotājs: Dzelzceļa slimnīca
1968. – Kvalifikāciju uzturošie kursi “Neiropatoloģija”
            rīkotājs: Rīgas Medicīnas institūta tālākmācības  kurss 

Citas prasmes
Valodas              - latviešu – dzimtā 
                           - krievu  - pārvaldu
                           - vācu – sarunvaloda
Datorzinības        -  Windows 95

                            MS WORD 97
Papildus prasmes 
1995.-1998.    – Piedalījos PHARE programmas ietvaros   
                        māsu izglītības programmas  izstrādē neiroloģijā, rehabilitācijā,
                        māsu palīgu izglītības programmas  izstrādē “Vide”
                      

 

CURRICULUM VITAE
Anna STAFECKA

Izglītība
1969. - 1974.  – Latvijas Valsts  universitāte 
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                        Filoloģijas fakultāte
                    latviešu valodas un literatūras specialitāte
                    latviešu valodas un literatūras pasniedzēja (diploms)
Darba pieredze
2004.03.- līdz šim brīdim     - Rīgas Medicīnas koledžas lektore     
1984.08. –2004.03.              -  Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs
1975. – 1984.08.                   – Rīgas 12.bibliotekas vadītāja
1974.  – 1975.                      -  Rīgas 76.vidusskolas skolotāja            
 Citas prasmes
Valodas             - latviešu – dzimtā 
                        - krievu  - pārvaldu
                         - vācu, franču – apmierinoši
Datorzinības        -  Windows 95
                            MS WORD 97

CURRICULUM VITAE
Benita STANKĒVIČA

Izglītība
2004.  –       Latvijas Universitāte
                    profesionālās pilnveides programma
                    “Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”
1958. – 1964.  – Rīgas Medicīnas institūts
                        ārstniecības fakultāte
                        ārsts (diploms)

Darba pieredze
2004.03.- līdz šim brīdim     - Rīgas Medicīnas koledžas lektore     
1986.09. –2004.03.              -  Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs
1971. – 1986.09.                   -  Rep.bērnu klīn.sl-cas nodaļas vadītāja
1969. – 1971.                        – Rīgas Medicīnas institūts,klīniskā ordinatūra
1965. – 1969.                        – Rīgas pilsētas 3 slimnīca, pediatre
Papildus izglītība (kursi)
2004. – Sēde “Jaunākās atziņas bērnu gastroenteroloģijā un neirorehabilitācijā”
            rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2004. – Sanāksme “Atkarību problēmas bērnu un  pusaudžu vecumā”
            rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija, Latvijas Narkologu asociācija
2004. – Sēde “Aktuāli bērnu TBC jautājumi”  
            rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2004. – Sēde “Imunoloģija pediatrijā”   
            rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2004. – Sēde “Liekā svara problēmas bērniem un pusaudžiem”
            rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2004. – sēde “Dažas agrīnā vecuma bērnu veselības problēmas”
             rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2003.  -   Konference “Jaunākās teorētiskās un praktiskās atziņas vitamīna D  lietošanā”
              rīkotājs: Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
2003. – “Nakts enurēze un urīna inkontinence bērniem”     
             rīkotājs: Latvijas Bērnu ķirurgu asociācija
2003. – “Biežāk sastopamā kaulu un locītavu sistēmas patoloģija bērnu vecumā”
            rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2003. – “Ērču encefalīta epidemioloģija, klīnika un profilakse pediatra praksē”
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            rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2002. – Sēde “Ziemas sezonas izplatītāko bērnu slimību profilakse un ārstēšana”
             rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2002. – Sēde “Aktualitātes:vīrushepatīts, imunizācija u.c……”    

rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2002. – Sēde “Perspektīvie antibakteriālie līdzekļi un to pielietošana pediatrijas praksē”
          rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2002. – Sēde “Trīs biežākie ārsta apmeklējuma iemesli bērniem ziemas periodā 
            (drudzis, klepus, LOR infekcijas”
          rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2001. – Bērnu māsu Apvienības konference “DNS hromosomālā patoliģija u.c. 
            jautājumi”
          rīkotājs: Latvijas Māsu asociācija
2001. – Sēde “Gremošanas problēmas pediatrijā”
          rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2001. – Sēde “Mana vismazākā pacienta veselība”
          rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2001. – Konference “Jaunākie virzieni bērnu ēdināšanā”
          rīkotājs: Latvijas Medicīnas akadēmija, pēcdiploma izglītības fakultāte
2001. – Sēde “Pediatrija”
          rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2001. – Sēde “Astmas un akūta respiratoru saslimšanu ārstēšana un profilakse 
            bērniem”
          rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2001. – Konference “Racionāla antimikrobu līdzekļu lietošana bērnu slimību  ārstēšanā”
          rīkotājs: Latvijas pediatru-infekcionistu asociācija, u.c.
2000. – Sēde “Hroniska nieru mazspēja bērniem un nieru aizstajējteraopija”
          rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2000. – Konference “Pediatra gads sāks rudenī….”
             rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2000. – Kvalif.uzt.kursi:”Primārā veselības aprūpe”
          rīkotājs: MPIC
2000. – Sēde “Herpes vīrusu infekcija bērniem”
          rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2000. – Sēde “Bērnu hematoloģijas jautājumi”
          rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
2000. – Sēde “Galvassāpes bērniem”
            rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija, Bērnu neirologu asociācija
1999. - Sēde “Bērnu uzvedības traucējumi pediatra, psihiatra un psihoterapeita
             rīkotājs: Latvijas Pediatru asociācija
Publikācijas

2002. Metodiskie materiāli-norādījumi praktiskām nodarbībām”Zīdaiņa 
fiziskā un psihomotorā attīstība”

     2001.           Metodiskie materiāli-norādījumi par bērnu infekcijām un profilaksi.
1999. Metodiskie materiāli-norādījumi praktiskām nodarbībām “jaundzimušais bērns”

Citas prasmes
Valodas             - latviešu – dzimtā 
                        - krievu  - pārvaldu
                         - angļu (vācu) – apmierinoši
Datorzinības        -  Windows 95
                            MS WORD 7
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Papildus prasmes 
1995.-1998.    – piedalījos  darba grupā  māsu izglītības programmas  izstrādē  pediatrijā
2002. - piedalījos  darba grupā  māsu izglītības programmas pediatrijā daļējā 

           pārstrādē un papildināšanā                     
 

CURRICULUM VITAE
Maruta ŠILIŅA

Izglītība
2002. –2004.  -  LU Pedagoģijas Psiholoģijas fakultātē pedagoģijas  maģistratūra

                           izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā (diploms)

1999. – 2002. Latvijas Universitāte
                        medicīnas fakultāte
                        bakalaura grāds veselības zinātnēs (diploms)
1998. – 1999. RTU Humanitārais institūts
                     arodskolotāja pamatpedagoģijas izglītības programma
                     arodpedagogs (diploms)
 1975. –1978.  – Rīgas 2.medicīnas skola
                      feldšeris  (diploms)
Darba pieredze
2004.03.- līdz šim brīdim     - Rīgas medicīnas koledžas māsu katedras vadītāja
2004.03. – 2004.09.              - Rīgas Medicīnas koledžas lektore
1980.09. –2004.03.               -  Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs
1978. – 1980.09.            -   Rīgas rajona Saulkrastu slimnīca, medicīnas māsa
1975.  - 1978.                –   P.Stradiņa klīniskā slimnīca, sanitāre
 No 2002.gada   līdz šim brīdim darba grupā Eiropas Sokrāta/ERASMUS “Rainbow” projektā.
No 2001.gada līdz šim brīdim LUMPII māsu tālākizglītības kursu lektore
No 1996.gada līdz šim brīdim Medicīnas aprūpes biroja māsu tālākizglītības kursu lektore.
Papildus izglītība (kursi)
2004. – 2.zin.pētn.konference “Māsas prakses pētniecības pieredze”
            rīkotājs:klīniskā slimnīca “Gaiļezers’
2004. – Tālākizglītības mācību kurss- seminārs “Palīdzība sērās”
            rīkotājs: Latvijas Kristīgā akadēmija
2004. – Konference “Māsas prakses pētniecības pieredze”
            rīkotājs: Rīgas 5.medicīnas skola, klīniskā slimnīca “Gaiļezers’
2004. – Konference “Māsas pētniecības ………”
            rīkotājs: Briseles ERASMUS augstskola
2004. – seminārs   “Starptautiskā māsu diena” 

rīkotājs: slimnīca “Gaiļezers”
2004. – Konference “Multidisciplinārā pacientu aprūpe”
            rīkotājs: Latvijas māsu asociācija
2003. – Konference “Aprūpes aspekti māsas darbā”
            rīkotājs: Rainbow projekts, Oslo universitāte
2002. – Seminārs “Sāpju medikamentozā ārstēšana un aprūpe”
             rīkotājs: Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”
2002. – Konference “Drošības aspekti pacientu aprūpē”
            rīkotājs: Latvijas māsu asociācija
2002. – Konference “Kāda esi, Linezera māsa, šodien?”
             rīkotājs: slimnīca Linezers
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2002. – Seminārs “Aprūpes teorijas un pētniecība māsu praksē” 
             rīkotājs: Dānija, Norvēģija, Rīgas 5.medicīnas skola
2002. – Konference “Eiropas Sokrāta/ERASMUS “Rainbow” projekts”
            rīkotājs: Somija
2002. – Seminārs “Izgulējums kā ādas integritātes bojājumu problēma māsu praksē”
             rīkotājs: Slinīca Linezers
2001. – Seminārs “Klīnikas māsas izglītība”
            rīkotājs:  klīn.sl-ca Linezers, Zviedrijas Sarkanā krusta koledža
2001. -  1.Latvijas māsu un vecmāšu kongress 
             rīkotājs: PVO,Māsu asociācija, u.c.
2001. – Konference  “Pārmaiņas aprūpes procesa realizēšanā māsu praksē”
             rīkotājs: klīniskā slimnīca “Gaiļezers”
2000.- 1.Baltijas valstu Hematoloģijas kongress – 
           rīkotājs: Hematoloģijas centrs
2000. – Kvalif.uzt.kursi “Primārā veselības aprūpe”
            rīkotājs: MPIC
2000. – Māsa un aprūpes paradigma  jauna gadsimta mijā”
            rīkotājs: P.Stradiņa 2.medicīnas skola, P.Stradiņa slimnīca, Dānijas  Stormstromas māsu
skola                    

Publikācijas
1998. -  grāmata “Ievads aprūpē”
2004. -  grāmata “Pacientu izglītošana – māsas kompetence”
Citas prasmes
Valodas             - latviešu – dzimtā 
                        - krievu  - pārvaldu

- angļu– labi
- vācu – varu lasīt

Datorzinības        - Microsoft Windows 95
                            MS WORD 7.0, MS EXCEL 7.0
APBALVOJUMI

- ar LR Labklājības ministrijas “Atzinības rakstu” 2000.gada 8.decembrī.

CURRICULUM VITAE
Irēna TARELKINA
 
Izglītība
1998. – 2000. RTU Humanitārais institūts
                     pedagoģiskās izglītības programma
                     arodpedagogs (diploms)
1974.  –1980.  – Rīgas Medicīnas institūts  ārstniecība  ārste (diploms)

Darba pieredze
2004.03.- līdz šim brīdim  _ Rīgas Medicīnas koledžas lektore
1987.08. – 2004.03.          -   Rīgas 5.medicīnas skolas skolas pedagogs
1980.08. – 1987.08.         -   Rīgas 7.klīniskās slimnīcas ārste
Papildus izglītība (kursi)
2004. – Seminārs :Kā aizkavēt pēķšņu kardinālu nāvi?” 
             rīkotājs: Latvijas Kardiologu biedrība
2003. – Konference “Sirds-asinsvadu slimību profilakses un ārstēšanas aktualitātes”
            rīkotājs: Latvijas Kardiologu biedrība
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2003. -  Konference “Arteriālā hipertensija- problēma, kas prasa kompleksu risinājumu”
             rīkotājs: “Latvijas Hipertensijas biedrība
2002. – Seminārs “Sāpju medikamentozā ārstēšana un aprūpe”
             rīkotājs: Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”
2002.- Seminārs “AKE inhibitori internista praksē”
            rīkotājs: Kardiologu biedrība
2002.gada 19.oktobris. Ģimenes ārstu asociācijas sēde
2002. –   “H.PYLORI-ko pēdējo 20 gadu zinātne iemācījusi ārstam”
             rīkotājs: GSIĀ, LGA, Ziemeļvalstu-Baltijas H.polyri speciālistu grupa
2001. -  Konference “Uztura bagātinātāji “Vision” veselīgam dzīves veidam”
             rīkotājs: “VISION EUROTRADE”
2001. -  Konference “MERCK vairogdziedzera diena”
             rīkotājs: Latvijas Endokrinologu asociācija
2001.-  Konference “Hipertensija- aktualitāte nr.1 iesoļojot jaunajā gadu tūkstotī”
             rīkotājs: Latvijas Internistu biedrība
2001.-  Sēde”Dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējas pacientiem ar nopietniem veselības
traucējumiem”
             rīkotājs: Ģimenes ārstu asociācija
2001.-  Konference “Ateroskleroze  : cēloņi un sekas”
             rīkotājs: Latvijas Internistu asociācija
1999. -  Konference “Mūsdienu aspekti dažu infekciju antibakteriālā terapija”
             rīkotājs: Latvijas Internistu biedrība
1999. – Konference “Sāpju sindromu diagnostika un ārstēšana”
             rīkotājs: Latvijas Sāpju izpētes un ārstēšanas asociācija
1999. – Seminārs “Par aktuāliem gastroentoroloģijas jautājumiem” 
            rīkotājs: Latvijas Internistu biedrība
1999. – Seminārs “Dažas aktuālas medicīnas problēmas”  
             rīkotājs: Latvijas Internistu biedrība
1999. – seminārs “Par pamatizglītības kursu sāpju terapijā”
             rīkotājs: Latvijas Sāpju izpētes un ārstēšanas asociācija 
1999. – Lekcijas “Polijas farmācijas jaunumi”
            rīkotājs: Polijas farmācijas pārstāvniecība
1999. – Jaunākais sirds mazspējas un augsta riska kardiovaskulāro pacientu terapijā”
            rīkotājs: Latvijas Kardiologu biedrība
1998 .- Seminārs “Nierakmeņu slimība un podagra”  
            rīkotājs: Latvijas Neirologu biedrība
1998 .- Konference “Sirds koronārāslimība un tās ārstēšanas aspekti” - sertifikāts
            rīkotājs: Latvijas Internistu biedrība, u.c.
1998 .- Pilnsapulce “Par dziļo vēnu trombozes profilakses, ārstēšanas iespējām hemostāzes
tr.diagn.”
             rīkotājs: Latvijas Internistu biedrība
1998 .- Konference “Hroniska vēnu mazspēja un tās ārstēšana”  
            rīkotājs: Latvijas Internistu biedrība
Citas prasmes
Valodas             - latviešu – pārvaldu 
                        - krievu  - dzimtā
                        - angļu  – apmierinoši
Datorzinības        -  Windows 95
                            MS WORD 97
Papildus prasmes 
1995.-1998.    – Piedalījos darba grupā - medicīnas māsu izglītības
                        programmas  izstrādē.
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1999.– līdz šim laikam  - pildu somātisko  slimību cikla vadītājas pienākumus izglītības
jautājumos.
                                   

CURRICULUM VITAE

Lilija ANTOŅĒVIČA
 
 Izglītība
2004. – Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību fakultāte
             profesionālās augstākās izglītības diploms – māsas grāds
1986.-1985.  – Rīgas 5.medicīnas skola - medicīnas māsa  (diploms)
Darba pieredze
2004. - līdz šim brīdim       -   Rīgas Medicīnas koledžas blakus darba lektore  
1999. – 2004. -   Rīgas 5.medicīnas skolas ārštata pedagogs  
1998.- līdz šim brīdim         -  slimnīca “Gaiļezers”  - virsmāsa
1988.-1998. -  slimnīca “Gaiļezers”  - māsa
 Papildus izglītība 
1994. – 2004.  Sertifikāts – onkoloģijas māsa, tiesības praktizēt onkoloģijas māsas specialitātē
2004. – 2.zin.pētn.konference “Māsas prakses pētniecības pieredze”
             rīkotājs:kl.sl-ca “Gaiļezers”,
2004. - Infektoloģijas māsu apvienības seminārs 
             rīkotājs:  Infektoloģijas māsu apvienība
2004. - konference “Māsas prakses pētniecības pieredze”
             rīkotājs:kl.sl-ca “Gaiļezers”, Rīgas 5.medicīnas skola
2004. - seminārs “Starptautiskā māsu diena”
             rīkotājs:kl.sl-ca “Gaiļezers”
2003. – Infektoloģijas māsu apvienības konference 
             rīkotājs:kl.sl-ca “Gaiļezers”, Infektoloģijas māsu apvienība
2002.   – konference “Māsa vienmēr šeit: jūsu ģimenes aprūpei”
             rīkotājs:kl.sl-ca “Gaiļezers”
2002. – seminārs “Sāpju mekamentozā ārstēšana un aprūpe”
             rīkotājs:kl.sl-ca “Gaiļezers”, Rīgas 5.medicīnas skola
2002. kvalifikāciju uzturošie kursi “Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai”
          rīkotājs:MPIC
2002. kvalifikāciju uzturošie kursi “Māsu darba process un pacientu aprūpes problēmas”
          rīkotājs:MPIC
2002. -  kursi “Darba aizsardzībā un darba likumdošanā
2001. – kursi “Ugunsdrošība ārstniecības iestādēs”
2001. – konference “Pārmaiņas aprūpes procesa realizēšanā māsu praksē”
             rīkotājs:kl.sl-ca “Gaiļezers”
2001. – 1.Latvijas māsu un vecmāšu kongress
            rīkotājs: Latvijas māsu asociācija,PVO, Latvijas vecmāšu organizācija
1997. - kursi “Darbs ar datoru”
Citas prasmes
Valodas             - latviešu – dzimtā 
                        - krievu  - pārvaldu brīvi

- vācu, poļu – sarunvalodas līme
Datorzinības        -  PC lietotāja līmenī
                            MS WORD, EXCEL, ACCESS
                            POWER POINT 
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CURRICULUM VITAE

Inna DUBICA
 
 Izglītība
2003. – līdz šim brīdim LLU Tehniskās fakultātes Pedagoģijas maģistra 
            programmas studente
2003.  – Latvijas Universitāte
            Medicīnas fakultāte
            Veselības zinātņu bakalaura grāds (diploms)
2000. – Rīgas Tehniskā universitāte
            Humanitārais institūts
            Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, arodpedagogs (diploms)
1979- 1981   – Rīgas 4.medicīnas skola
                      medicīnas māsa (diploms)
Darba pieredze
2004. -  līdz šim brīdim       -   Rīgas Medicīnas koledžas blakus darba lektore
1992. – 2004.                       -   Rīgas 5.medicīnas skolas ārštata pedagogs
……….līdz šim brīdim       - pamatdarba vieta slimnīca “Linezers” 
1995. - līdz šim brīdim       - ķirurģijas māsu sertifikācijas komisijas locekle    
Papildus izglītība
2003. – 2008.  Sertifikāts – ķirurģijas māsa, tiesības praktizēt ķirurģijas māsas specialitātē
2004. -  kvalifikāciju uzturošie kursi:

- “Aseptika vēnas kanilēšanas tehnikā”
- “Pacienta aprūpe agrīnajā pēcoperācijas periodā”
- “Māsu izpratne par sāpju uzraudzīšanu”

2004.- seminārs “Māsa strā+a un palīdz nabagajiem” 
2004. – konference “2004.gada atklājumi māsu pētījumos” 
2004. – māsu dienu konference “Māsas vēršas pret nabadzību aprūpējot trūcīgos” 
2003.- 1.Latvijas fleboloģijas kongress
2003. -  kvalifikāciju uzturošie kursi, semināri

- “Sāpju novērtēšana un vadīšana”
- “Vīzija un realitāte”
- Hospitālās infekcijas profilakse”
- Pareiza vēnas kanilēšanas tehnika un tās aprūpe”
- “Vēdera dobuma orgānu ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpe”

2002. -  kvalifikāciju uzturošie kursi, semināri 
- “Māsas darba organizācija un dokumentācija”
- “Traumatizācija un sāpes brūču aprūpē”
- “Māsas darba organizācija un dokumentācija”
- “Izgulējums kā ādas integritātes bojājuma problēma māsu praksē”
- “Aprūpes principi operāciju māsu darbā”
- “Mugurkaulāja patoloģijas un reimatoloģijas aktuālās problēmas”
- “Intravenozās terapijas pamatprincipi”
- “Testa jautājumu sastādīšanas metodika”
- “Gastroenteroloģija”

2001. -  kvalifikāciju uzturošie kursi, semināri 
- “Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai”
- “Pārmaiņas aprūpes procesa realizēšanā māsu praksē”
- “Pacientu aprūpes dokumentācija saskaņā ar WIPS modeli”
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2000. –  Sertifikāts – izglītības un apmācības programma “Māsu pētijumi” –  
            rīkotājs: Eiropas Kardiologu biedrība
2000. – Sertifikāts – māsu un aprūpes paradigma jauna gadsimta mijā” –    

    rīkotājs: P.Stradiņa 2.medicīnas skola, P.Stradiņa slimnīca, Dānijas Stormstromas māsu
skola

2000. – Sertifikāts – 1.Baltijas valstu Hematoloģijas kongress    
             rīkotājs: Hematoloģijas centrs,  slimnīca “Linezers”   
2000. – kvalifikācijas uzturošie kursi “Māsu darba process un aprūpes problēmas”
             rīkotājs: MPIC
2000. – kvalifikācijas uzturošie kursi “Pacientu aprūpes ētiskie aspekti”
             rīkotājs: MPIC
1999. – sertifikāts “Vakcinācijas kārtība valstī un bērnu imunizācijas kalendārs”
           rīkotājs: Latvijas Infektoloģijas centrs, AML Bērnu slimnīca
1999. – apliecība “Specializācijas kurss onkoloģijas māsām” 
           rīkotājs: MPIC
1999. – kvalifikācijas uzturošie kursi “Neatliekāmā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai”  
            rīkotājs: MPIC
1999. – kvalifikācijas uzturošie kursi “Asins slimības. Pacientu aprūpe hematoloģijā”      
            rīkotājs: MPIC
            
Citas prasmes
Valodas             - latviešu – dzimtā 
                        - krievu  - pārvaldu
                        - angļu  - pārvaldu
Datorprasme – PC lietotāja līmenī

CURRICULUM VITAE

Guntra DZELME
 
Izglītība
2000. – Rīgas Tehniskā universitāte
            Humanitārais institūts
            augstākā profesionālā izglītība, arodpedagogs (diploms)
1984.-1985. – Internatūra Rīgas pils.7.klīn.slimnīca
1984.  – Rīgas medicīnas institūts 
             ārsta kvalifikācija (diploms)
Darba pieredze
2004. – līdz šim brīdim       -   Rīgas Medicīnas koledžas blakus darba lektore
1985. – 2004.  -   Rīgas 5.medicīnas skolas pedagogs
2000. – līdz šim brīdim      - BO VAS Dzelzceļas slimnīcas “Biķernieki” 
                                               gerontoloģijas centra ārste/ordinatore
1985.-1999. – klīniskā slimnīca “Gaiļezers” - ārste/ordinatore
Papildus izglītība (aktuālākais)
2004. – pēcdiploma izglītības kursi “Integrēta un praktiska pieeja plaušu slimību 
             diagnostikai un ārstēšanai”
2004. – pēcdiploma izglītības kursi “Iekšķīgo slimību aktualitātes un novitātes”

- endokrinioloģija             
2004. – pēcdiploma izglītības kursi “Iekšķīgo slimību aktualitātes un novitātes”
             - nefroloģija
2004. – kursi “Sadarbība starp specializētiem dienestiem un Primāro veselības 
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             aprūpi tuberkulozes novēršanā un kontrolē”
2003. -  kvalifikāciju uzturošie kursi, semināri

- “Sāpju psiholoģiskie aspekti”
- “Centrālie sāpju veidošānās mehānismi un to medikamentozās

  ārstēšanas iespējas”
2002. -  kvalifikāciju uzturošie kursi, semināri

- “Ostepazore”
- “Pulmonoloģija”
- “Gastroenteroloģija”
- “Antibakteriālās terapijas racionāla pielietojuma indikācijas”
- “Sāpju sindroms”

2001. -  kvalifikāciju uzturošie kursi, semināri 
- “Endokrinioloģija”
- “Reimatoloģija”

  

Citas prasmes
Valodas           - latviešu – dzimtā 
                        - krievu  - pārvaldu
                        - angļu, norvēģu - sarunvaloda
Datorprasme – PC lietotāja līmenī

CURRICULUM VITAE

Sarmīte Dzene

Izglītība 1999. gada septembris – 2002.gada jūnijs
– Latvijas Universitātes fakultāte (Māszinību studiju

programma) 
       Veselības zinātņu bakalaura grāds
1989. gada septembris – 1991. gada februāris 
Rīgas 4. medicīnas skola - feldšera kvalifikācija       
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Darba pieredze Kopš 1999. gada regulāri lasu lekcijas Latvijas Bērnu māsu
asociācijas rīkotajās konferencēs, kā arī vadu kursus un lasu
lekcijas medicīnas māsām med. ģenētikā Valsts SIA “Bērnu
klīniskajā slimnīcā Gaiļezers”
2004. gada septembris – līdz šim brīdim
Uzņēmums: Rīgas Medicīnas koledža
Ieņemamais amats: lektore (bioloģija un medicīniskā ģenētika)
2001. gada septembris – 2004.
Uzņēmums: Rīgas 5.medicīnas skola
Ieņemamais amats: pasniedzēja (bioloģija un medicīniskā
ģenētika)
1995. gada janvāris – līdz šim brīdim
Uzņēmums: Valsts SIA “Bērnu klīniskā slimnīca Gaiļezers”
Ieņemamais amats: vecākā māsa Valsts Medicīniskās ģenētikas
centrā
1991. gada marts – 1994. gada decembris
Uzņēmums: Latvijas Jūras medicīnas centrs
Ieņemamais amats: medicīnas māsa ķirurģijas nodaļā
1988. gada aprīlis – 1989. gada aprīlis
Uzņēmums: P. Stradiņa klīniskā slimnīca
Ieņemamais amats: medicīnas māsa gastroenteroloģijas nodaļā

Sertifikācija Sertifikāts bērnu māsas specialitātē
Valodu zināšanas Latviešu – dzimtā, krievu – ļoti labi, angļu – mēreni
Datorzinības Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Power point, internets

    
CURRICULUM VITAE

Erna Hadkevica 
Izglītība:

1976.g. – 1978.g.  Internatūra  - ārsts – psihiatrs 
1976.g. Rīgas medicīnas institūts
1962.g. Rīgas 1.medicīnas skola – vecmāte 

Darba pieredze:

2004. – Rīgas medicīnas koledža – blakus darba lektore

1976.g. – līdz šim brīdim  -  Garīgās veselības valsts aģentūra
1965.g. – 1968.g. -  Onkoloģijas dispansers
1962.g. – 1965.g.  -  Dundagas zonālā slimnīca

Kvalifikācija:

2004.gadā semināri psihiatrijā:
13.02.2004., 20.02.2004., 26.03.2004., 14.07.2004., 05.11.2004., 02.12.2004.

21.09.2004. Seminārs „Laba klīniskā prakse”
11.03.2004. Apmācību kurss – Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu 
                                                  medicīna
Regulāri klīniskajās konferencēs uzstāšanās ar referātiem 
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VALODAS ZINĀŠANAS:

Latviešu valoda – dzimtā
Krievu valoda – pārvaldu brīvi
Angļu valoda – ar vārdnīcas palīdzību

CURRICULUM VITAE

Jeļena HARLAMOVA
 
 Izglītība
1999. -                          Baltijas Krievu institūts 
                                     Sabiedrisko attiecību fakultāte
                                     mācības maģistratūrā
2003. –  2004.g.          Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts
                                     psihoterapijas apmācības kurss – izglītības programma -
                                     “Psihodinamiskā konsultēšana” – sertifikāts – (tiesības praktizēt)
2003.  – Latvijas Universitāte
            Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
            sociālo   zinātņu maģistra grāds psiholoģijā  (diploms)
1998. – Latvijas Universitāte
            Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
            Psiholoģijas bakalaura grāds  (diploms) ar kvalifikāciju “Personības un sociālajā
psiholoģijā.”
1991- 1994  – Rīgas 5.medicīnas skola
                      medicīnas māsa (diploms)                    
Darba pieredze
2004. – līdz šim brīdim       -   Rīgas Medicīnas koledžas blakus darba lektore
2002. – 2004.                       -   Rīgas 5.medicīnas skolas ārštata pedagogs
2000. – līdz šim brīdim       -  klīniskā slimnīca “Gaiļezers” - psihologs
1994. – 2000.                      - B/O SIA Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”
                                               Reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļas medicīnas māsa

Papildus izglītība (kursi,semināri): 
2002.g. 22.–25.08. 5.Starptautiskā psihologu konference: “Psychology in the Baltics: at the
crossroads”     
            Tartu, Igaunija.           
2001. – Latvijas rehabilitologu biedrības , Latvijas Psihiatru asociācijas, Latvijas Psihoterapeitu
asociācijas
             konference “Garīgās veselības ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti normālā novecošanas
procesā” 

Publikācijas:     Slimnieka psiholoģija”. Māsa, R., 1995/5
 2004.g.  Piedalīšanas  projektā:  “Psiholoģiskās  konsultēšanas  sistēma  un  atbalsta  grupu

izveidošana pacientiem pēc pašnāvības mēģinājuma, slimnīcā “Gaiļezers””.
 2004.g.,  marts.  Slimnīcas  “Gaiļezers”  jubilejām  veltīta  ārstu  zinātniskā  konference,

uzstāšanas tēma: “Izdegšanas sindroma dzimumatšķirības ārstiem”.
 2004.g.,  marts.  Slimnīcas  “Gaiļezers”  jubilejām  veltīta  māsu  zinātniskā  konference,

uzstāšanas tēma: “Izdegšanas sindroms māsu vidū”.
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 2003.g.  29.05.–01.06.  1.Skandināvijas  un  Baltijas  valstu  starptautiskas  neiroķirurgu
kongress. Uzstāšanas tēma: “Burnout among nurses”.

Citas prasmes
Valodas           - latviešu – brīvi
                        - krievu  -  dzimtā 
                        - angļu  - labi
Datorzinības        -  PC lietotāja līmenī MS Office, SPSS

Citas pieredzes:   B/O SIA Klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” - Strīdu komisijas locekle

                             B/O SIA Klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” - Ētikas komisijas sekretāre     

                          
                    

CURRICULUM VITAE

Daina KALNIETE 
Izglītība:
1997.g.-2001.g. Latvijas Medicīnas Akadēmija/Rīgas Stradiņa Universitāte (māszinību grāds).
1992.g.-1995.g. Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas māsu skola (medicīnas māsas
diploms).

Darba pieredze:
Kopš 2001.g. 1.jūlija Rīgas pašvaldības SIA klīniskā slimnīca „Gaiļezers” gastroenteroloģijas
nodaļas vecākā māsa.
Kopš 2002.g. 5.septembra Rīgas medicīnas koledža, stundu pasniedzēja.
1997.g. 1.septembris- 2001. g.1.jūlijs Rīgas pašvaldības SIA klīniskā slimnīca „Gaiļezers”
gastroenteroloģijas nodaļas medicīnas māsa.
1996.g. 23.novembris-1997.g. 1.septembris Rīgas pašvaldības SIA klīniskā slimnīca „Gaiļezers”
gastroenteroloģijas nodaļas vecākā māsa.
1995.g. 1.augusts- 1996.g.22.novembris Rīgas pašvaldības SIA klīniskā slimnīca „Gaiļezers”
gastroenteroloģijas nodaļas medicīnas māsa.

Papildus izglītība:
2003.g. 3.jūnijs Sertifikāts terapijas māsu specialitātē (derīgs līdz. 03. 06. 2008.g)
2003.g. 11. oktobris Latvijas 1 Gastroenterologu Kongress.
2003.g. 8. maijs Seminārs „Medikamentozās aprūpes mācību procesa organizēšana.”
2003.g. 15. marts 1.Latvijas Fleboloģijas Kongress.
2002. g. 28.-30. oktobris Kvalifikāciju uzturoši kursi „Gastroenteroloģija.”
2002.g. 02.-04. aprīlis Kvalifikāciju uzturoši kursi „Neiroloģija”
2002.g. 18.03.- 03. 04. Kvalifikāciju uzturoši kursi „Kardioloģisko pacientu aprūpe un
diagnostikas    pamatprincipi.”
2002.g.04.-06. februāris Kvalifikāciju uzturoši kursi „Asins dienesta organizācija un
transfuzioloģijas jautājumi.”
2002.g.14.-18.janvāris Kvalifikāciju uzturoši kursi „Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju
atjaunošanai.”
2001.g.22.novembris Starptautiska konference māsām „Pārmaiņas aprūpes procesa realizēšanā
māsu praksē.”
2001.g.13.-23.novembris Kvalifikāciju uzturoši kursi „Māsu darba process un aprūpes
problēmas.”
2001.g.14.-14.novembris Kvalifikāciju uzturoši kursi „Nefroloģija.”
2001.g.05.-07.novembris Kvalifikāciju uzturoši kursi „Pulmonoloģija.”
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2001.g. 25.09.-07.10. Kvalifikāciju uzturoši kursi „Endokrīnās saslimšanas un pacientu aprūpe
pie šīm slimībām.”
2000.g.14. aprīlis Kvalifikāciju uzturoši kursi „Intravenozās terapijas pamatprincipi.”
                                          
2003.11.-13. novembris
2004. 28.-30.septembris
Kvalifikāciju uzturoši kursi māsām „Gastroenteroloģija.”
Lasīts kurss 18 kr.st
2002.g. 13 novembris Praktiskais seminārs māsām „Sāpju medikamentozā ārstēšana un aprūpe.”
Tēma: „Narkotisko analgētiķu lietošana un pacienta aprūpe.”
Lasīts    
2004.g. 10.marts Zinātniski Pētnieciskā konference „Māsas prakses pētniecības pieredze.” Tēma:
„Medicīnas māsu izpratne par hroniskām vēža sāpēm un to ārstēšanu ar opioīdiem.”
lasīts
Valodu prasme:
Latviešu valoda – dzimtā
Krievu valoda – brīvi
Angļu valoda – sarunvaloda
Citas prasmes:
Pārzinu Microsoft Word programmu.  

CURRICULUM VITAE
Ramona KOKINA
 Izglītība

2002. – 2004.  - Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”
                          profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā
2002. - Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”
            augstākās profesionālās izglītības diploms
            sociālias darbinieks/ sociālais pedagogs
1972- 1975   – Rīgas 1.medicīnas skola
                      vecmāte (diploms)

Darba pieredze
2004.- līdz šim brīdim        - Rīgas medicīnas koledžas lektore    
2001.  -  līdz šim brīdim     - Rīgas Domes Centra rajona sociālās palīdzības dienests
                                             (Latvijas onkoloģijas centrs sociālā darbiniece darbam ar
                                              klientiem ārstniecības iestāde)
2002. – 2004.                    -   Rīgas 5.medicīnas skolas ārštata pedagogs
1998- līdz šim brīdim      -   studentu zinātniskās apmācības laborante Rīgas Stradiņa
                                            univertsitātes  kirurģijas katedrā
1987. – 2001.                     -  Latvijas onkoloģijas centra vecākā medicīnas māsa
1975.-2001.                        – 1.klīniskās slimnīcas vecmāte
Kvalifikācijas celšanas kursi 
2003. – seminārs “Klīniskās supervīzijas pamati. Mūsdienu tendences klīniskajā supervīzijā”
2000. – nodaļu vecākajām māsām
2000. – onkoloģijas iestāžu medicīnas māsām
1999. – staru terapijas medicīnas māsām
1995. -  radioloģijas medicīnas māsām
Piedalīšanās kongresos, profesionālo asociāciju darbā
2004. – konference “Dzīve bez sāpēm ir cilvēka tiesības”
              rīkotājs:Latvijas Pretvēža apvienība
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2004. – seminārs “Latvijas onkoloģisko iestāžu darba rezultāti 2003.gadā”
              rīkotājs:Latvijas Onkoloģijas centrs, Latvijas Onkologu asociācija
2003. – seminārs “Tabakas kontroles jautājumi”
             rīkotājs:Latvijas Narkologu asociācija, Latvijas Onkologu asociācija
2002. - Latvijas sociālo darbinieku un aprūpes darbinieku asociācijas locekle
2002. – Seminārs Onkoloģiskā palīdzība Latvijā 2001.gadā
2001. – Konference Paliatīvās aprūpes jautājumi Latvijā
2001. – konference “Par jaunatnes izglītošanas un apmācības nozīmi HIV infekcijas profilakses
iespēju 
             paplašināšai”
             rīkotājs: AIDS profilakses centrs
Citas prasmes
Valodas   latviešu – dzimtā
                krievu – pārvaldu
                angļu – ar vārdnīcas palīdzību

Datorprasme   Windows, Word, Excel, Internet (Baltijas Datoru akadēmijas kursa 
                                                                                                           diploms 2001.g.)
 

CURRICULUM VITAE

Jeļena KOMPA
Izglītība
2001. –2004.g.              Ŗīgas Stradiņa Universitāte Māszinību fakultāte
                                      Māsas grāds - diploms
1980. –1983.g.              Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas
                                      Rīgas 5. medicīnas skola.
                                      Medicīnas māsa - diploms    
Specializācija    
2003. g.                        Resertifikācija intensīvās terapijas un anestēzijas specialitātē.
1998.g.                         Sertifikācija intensīvās terapijas un anestēzijas specialitātē.
1989.g.                         Latvijas PSR veselības aizsardzības ministrijas Kvalifikācijas celšanas
skola.
                                      Specializācija – intensīvās terapijas un anestēzijas māsa.
1984.g.                         Latvijas PSR veselības aizsardzības ministrijas Kvalifikācijas celšanas
skola
                                      Specializācija – terapijas nodaļas māsa.
Darba pieredze
2004. - līdz šim brīdim  Rīgas Medicīnas koledžas akadēmiskais personāls blakus darbā -
asistente
1993.g. līdz šim brīdim  Rīgas pašvaldības SIA Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”,
                                      reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļas Vecākā medicīnas māsa
1991.- 1993.g.              Rīgas pilsētas 7. klīniskā slimnīca 5.terapijas nodaļa.
                                      Medicīnas māsa.
1988.- 1991.g.              Rīgas pilsētas 7.klīniskā slimnīca,
                                      reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļa.
                                      Palātas medicīnas māsa.
1983. – 1988.g.             Rīgas pilsētas 7. klīniskā slimnīca 5.terapijas nodaļa.
                                      Procedūrmāsa.
Papildus izglītība 
2004. – 2.zin.pētn.konference “Māsas prakses pētniecības pieredze”
2003.g. maijā -             Kvalifikāciju uzturošie kursi.
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                                     “Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai”.
2003.g. aprīlī -              Kvalifikāciju uzturošie kursi. 
                                     “Intensīvās terapijas nodaļu vidējā medicīnas personāla 
                                     rīcība masu negadījumos un katastrofās”.
2003.g. oktobrī -          Kvalifikāciju uzturošie kursi. 
                                    “Stomas pacientu aprūpe”
2003.g. decembrī -      Latvijas māsu asociācijas intensīvās terapijas un 
                                    anestezioloģijas māsu apvienības seminārs “Toksikoloģija” 
                                    10 gadi AIT māsu apvienībai”
2002.g. decembrī -      Latvijas Anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās 
                                    terapijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un 
                                     katastrofu medicīnas 2. apvienotais kongress. Sertifikāts. 
2001.g. maijā -           1. Latvijas māsu un vecmāšu kongress. Sertifikāts
2000.g. maijā -           1. Latvijas ķirurgu kongress. Sertifikāts.
2000.g. novembrī -     Attended the international conference “Nurse and Nursing
                                    Paradigm at the begining of the New Millenium”.
                                    Sertifikāts. 
2000.g. februārī -        Latvijas Māsu asociācijas gada konference.
                                    “ Primārās veselības aprūpes māsu darbības attīstība”.
2000.g.aprīlī -              Kvalifikāciju uzturošie kursi. 
                                     “Intravenozās terapijas pamatprincipi”.
2000.g. septembrī -      Kvalifikāciju uzturošie kursi. 
                                     “Endokrinoloģija un pacientu aprūpe”.
 1999.g. decembrī -      Kvalifikāciju uzturošie kursi. 
                                     “Infekcijas slimības un to profilakse”.
1999.g. janvārī –          Latvijas Māsu asociācijas gada konference.
                                     “Mūsdienīgie pacientu aprūpes līdzekļi māsu praksē”.
1998.g. novembrī –      Latvijas Māsu asociācijas gada konference.
                                      “Ētika un ētiskās problēmas māsu praksē”.
1998.g. novembrī -       Latvijas Māsu asociācijas Anestezioloģijas un intensīvās  
                                      terapijas māsu apvienības konference Latvijas Infektoloģijas   centrā.
1998.g. aprīlī –              LR Iekšlietu ministrijas Ugunsdrošības tehniskās skolas 
                                      apmācības kursi. Sertifikāts.
1998.g. aprīlī –              Latvijas anestezijas un intensīvās terapijas māsu apvienības 
                                       konference. “Pacientu ēdināšanas problēmas”.
1998.g. martā -              Latvijas pēcdiploma apmācības specializācijas un 
                                       kvalifikācijas celšanas institūts. 
                                       Padziļinātie kardio- pulmonālie reanimācijas  apmācības
                                       kursi. Sertifikāts. 
1998.g. janvārī -             Nacionālā Rehabilitācijas centra “Vaivari” un Dānijas 
                                       Nacionālās Universitātes Spinālo bojājumu centra seminārs.
                                       Sertifikāts. 
1997.g. maijā –              ASV un Latvijas anestēzijas un intensīvās terapijas māsu 
                                       simpozijs. Sertifikāts. 
1997.g. aprīlī -               Latvijas anestēzijas un intensīvās terapijas māsu apvienības 
                                       konference. “Intrahospitālās infekcijas”.
1996.g. oktobrī –            Kvalifikāciju uzturošie kursi.
                                       “Klīniskā farmakoloģija”.
1996.g. aprīlī -               Tematiskie kvalifikācijas kursi. 
                                       “ Saskarsmes māksla”.
1996.g.  martā -             Kvalifikāciju uzturošie kursi. 
                                    “Klīniskā farmakoloģija”.
1996.g. decembrī –     “Consultus” seminar Mananging Health Services.
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                                    “Leading professionals. Situational leadership”. Sertifikāts.
1995.g. martā -            Tematiskie kvalifikācijas kursi. 
                                    “Pacientu aprūpe kā saskarsmes mākslā”.
1994.g. novembrī -      Tematiskie kvalifikācijas kursi. 
                                    “Nodaļu vecākajām medicīnas māsām (ķirurģija).
1994.g. janvārī -         “Māsas darba psihoterapeitiskie aspekti. Slimnieku aprūpe.”.
Profesionālās organizācijas
1998.g.- 2001.g.-        B/O SIA Klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” māsu padomes biedre.  
                                    Latvijas Māsu asociācijas biedre.
                                    Latvijas anestēzijas un reanimācijas medicīnas māsu
                                    Asociācijas biedre.  
                                    Reanimācijas Attīstības  fonda biedre.
Sabiedriskās aktivitātes
Piedalīšanās  izglītības programmas Klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” māsām “Pacientu aprūpe un
procedūru tehnika” izstrādāšanā.
Piedalīšanās ikgadējā Klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” māsu iesvētīšanas dienas organizācijā.
Firmas “Space Lab” medicīnas aparatūras prezentācijas organizēšana Klīniskajā slimnīcā
“Gaiļezers”.
Latvijas Universitātes studentu pētījuma “Psiholoģiskais klimats reanimācijas nodaļā un tā
uzlabošanas metodes” iniciatore.   
Rīgas pašvaldības SIA Klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” Higiēnas komisijas locekle.
Rīgas pašvaldības SIA Klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” 2. zinātniski pētnieciskās konferences
“Māsas prakses pētniecības pieredze” darba grupas locekle.
Valodu prasmes
                         Latviešu valoda – brīvi
                        Krievu valoda – brīvi
                         Baltkrievu valoda  - dzimtā            

CURRICULUM VITAE

Olga ŅIKITINA
  Izglītība
2004.  –       Latvijas Universitāte
                    profesionālās pilnveides programma
                    Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse (sertifikāts)
1984. – Ļeņingradas sanitāri higiēniskais institūts
            ārsts,  sanitārija un higiēna (diploms)
1971.-1974. – Rīgas 1.medicīnas skola
            vecmāte (diploms)
Darba pieredze
1992. -  līdz šim brīdim    - Latvijas onkoloģijas centrs
2004. - līdz šim brīdim     - Rīgas Medicīnas koledžas lektore
2000. – 2004.      - Rīgas 5.medicīnas skolas ārštata pedagogs
Papildus izglītība (kursi)
2001. – 2006.  Sertifikāts –  tiesības praktizēt par ārsti epidemioloģi
2003. – 2008.  Sertifikāts –  tiesības praktizēt par mikrobioloģi
2003 -  seminārs “Nozokomiālo slimību uzraudzība slimnīcās”
             rīkotājs: Sabiedrības veselības aģentūra,Norvēģijas Nacionālais 
             sabiedrības veselības institūts
2003 -  seminārs “Mikrobioloģijas labaoratorija, ES direktīvas.MRSA 
           indentifikācijas metodes”
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            rīkotājs: BIO MERIEUX Polska
2003. – konference “Tumora marķēšana”
             rīkotājs: firma DPC
2003. – lekcijas “Dezinfekcijas principi un Eiropas jaunās normas ……”

rīkotājs: SIA “AB Medical Group Riga” sadarbībā ar Latvijas Sterilizācijas un Higiēnas
speciālistu asociāciju

2003.  – seminārs “Becton Dickinson mikrobioloģijas produkcijas lietōtāji”
rīkotājs: SIA “INVITROS”

2003. – seminārs “Dezinfekcijas metodes endoskopijā”
rīkotājs: firmas “BODE Chemie” un “PENTAX”

2003. -  seminārs “Mikrobioloģisko metožu validācija”
rīkotājs: Personāla sertifikācijas institūts, LR Pārtikas un veterinārais dienests

2002. – seminārs “Barotnes, to pielietojums mikrobioloģiskās laboratorijas ikdienā”
rīkotājs: rīkotājs: SIA “INVITROS”

2002. – seminārs “Hospitālās infekcijas ……………….” 
rīkotājs: Latvijas Sterilizācijas un Higiēnas speciālistu asociāciju

2002.  – konference “Smagu un dzīvībai bīstamu infekciju izvērtēšana un racionāla ārstēšana”
rīkotājs: “Astra Zeneca”

2002. – seminārs “Sterilizācijas procesa kontrole. Izgulējumu profilakse”
rīkotājs: Latvijas Sterilizācijas un Higiēnas speciālistu asociāciju

2002. – V internacionālā konference “Antimikrobu terapija”
rīkotājs:Maskava, “MAKMAX”, “APUA” u.c.

Pētījums
2004.  – Sabiedrības veselības aģentūras,LOC.LIC u.c. pilsētu slimnīcu kopējs pētījums
“Antibiotisko vielu pielietojums”
2003.  – Sabiedrības veselības aģentūras, P.Stradiņa universitātes klīniskās slimnīcas  un 11 citu
slimnīcu sadarbībā “Antibiotisko vielu pielietojums”
Citas prasmes
Valodas - latviešu – dzimtā 

- krievu  - pārvaldu
- angļu  - sarunvaloda          

Datorzinības        -  PC lietotāja līmenī
                            MS WORD, EXCEL, ACCESS 

Papildus prasmes 
                          Strādāt ar    biroja tehniku (laminātoru, iesienamo aparatūru, kopētāju, faksu) un
aprīkojumu prezentācijas pasākumos (multimedijaprojektors, kodoskops u.c.),                         

CURRICULUM VITAE
 Jevgēnija PANKRATOVA

Izglītība
07.2003 - ... Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte, Veselības zinātņu bakalaura
programma
                             māszinībās
09.2000-06.2003 Rīgas 5. medicīnas skola, medicīnas māsas diploms
9.1997.6.2000 Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte; dabas zinātņu bakalaura grāds

bioloģijā (nav   
                            pabeigts)
9.1987.6.1997 Rīgas 34. vidusskola; diploms par vidējo izglītību; padzilinātas angļu valodas

zināšanas 
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                            apliecinošs sertifikāts
Darba pieredze
07.2003- līdz šim brīdim - Rīgas Ātras medicīniskas palīdzības stacija, apakšstacija “Imanta”,
neatliekamas 
                            palīdzības māsa
09.2002-12.2002 B/O SIA “Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”, 13. ķirurģijas nodaļa, medicīnas
māsu palīgs
06.2004. – līdz šimbrīdim – Rīgas medicīnas koledža – blakus darbā - asistente
09.2002-06.2004. –Rīgas 5.medicīnas skola, angļu valodas pasniedzēja
11.1998-01.2000 Latvijas Universitates Eksperimentālās Medicīnas un Biotehnoloģiju
Institūts, molekulāras ģenētikas laboratorija, laborante
Citas pieredzes
4.2002.6.2002 Centrs pret vardarbību “Dardedze”, brīvprātīgais strādnieks
Papildus izglītība
9.3.2002.16.3.2002 European Rainbow Network, intensīvā programma “Ģimene no

transkulturālas 
                                           medicīniskas aprūpes viedokļa”, Vasa, Somija
Sertifikāts “Padziļināta kardio-pulmonālā reanimācija”, Katastrofu medicīnas centrs, Rīgā
Sertifikāts “Traumu pacientu aprūpe prehospitālā etapā”, Katastrofu medicīnas centrs, Rīgā
24.5.1999.28.5.1999 Starptautiskā vasaras skola “Immunology’99”, Jūrmala, Latvija
Profesionālās iemaņas
Krievu valoda – dzimta
Angļu valoda – brīvi
Latviešu valoda – brīvi
Vācu valoda – ar vārdnīcu
Datora lietošana – Microsoft Office 2000, Corel Draw 4.0
Iemaņas darbā ar elektronisko mikroskopu

CURRICULUM VITAE

Ēriks PUTNIŅŠ 

Izglītība
2002.-2003. Pedagoģijas maģistra studijas LU PPI- pedagoģijas maģistrs.
1965.-1970. Rīgas Politehniskais institūts:  inženieris.
Darba pieredze:
2004.03. - līdz šim laikam- Rīgas Medicīnas koledžas blakus darba lektors,
                 datu bāzu un elektronikas speciālists
1998. – 2004.03.-  Rīgas 5.medicīnas skolas ārštata pedagogs, datu bāzes analītiķis
1996. - līdz šim laikam -Rīgas Būvamatniecības vidusskola – mācību meistars
2000. - līdz šim laikam - Starptautiskais praktiskās psiholoģijas institūts – informātika
2001. –1998. SIA “Personāls” elektrotehnikas apmācības meistars, datortehnikas pasniedzējs
1996. – 1998. SIA “Buts” elektrotehnikas apmācības meistars, datortehnikas  pasniedzējs
1996. – 1991.  36., 45., Juglas Amatniecības vidusskola - amatu mācības skolotājs
1991. – 1975. Zinātņu akadēmija: Polimēru mehānikas institūts, Koksnes ķīmijas  institūts –  
                       aspirants, vec inženieris, zinātniskais līdzstrādnieks
1975. – 1968. Rīgas politehniskais institūts: vec. inženieris
Papildus izglītība:
Datortehnikas servisa meistars.
Valodas zināšanas
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Latviešu – dzimtā valoda, krievu – pārvaldu brīvi, angļu – sarunvalodas līmenis

CURRICULUM  VITAE
Dace ROGA
 Izglītība

1999. – 2001. gads Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte Māszinību programma Veselības
zinātņu  maģistratūra. 
1995. – 1999. gads Latvijas Medicīnas akadēmija, Māszinību fakultāte;
1992. – 1995. gads Rīgas 5. medicīnas skola, medicīnas māsu specialitāte.
Konferences, semināri, kursi
2004.- 2.zin.pētn.konference “Māsas prakses pētniecības pieredze”
2004. gada kvalifikāciju uzturošu kursi “Veselīgs uzturs”.
2004. gada 27. oktobris slimnīcas “Linezers” konference “2004. gada atklājumi māsu praksē”.
2004. gada 25. - 29. oktobris kvalifikāciju uzturoši kursi “Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju
atjaunošanai”.
2002.gada 14.februāris kvalifikāciju uzturoši kursi “Asinsvadu ķirurģija un pacientu aprūpe”.
2002. gada 28.februāris Latvijas Māsu asociācijas gada atskaites un pārvēlēšanu konference.
2002.gada 1.marts Latvijas Māsu asociācijas, Operāciju māsu apvienības konference
“Neiroķirurģijas sasniegumi ieejot XXI gadsimtā”.
2002.gada 5.marts – 2007.gada 5.marts atestāts –Darba aizsardzībā un darba likumdošanā.
2002.gada 12.marts kvalifikāciju uzturoši kursi “Intravenozās terapijas pamatprincipi”.
2002.gada 6.-8.maijs Rīgas 5. medicīnas skolas starptautiskais seminārs “Aprūpes teorijas un
pētniecība māsu praksē”.
2002.gada 24.oktobris Latvijas Brūču Ārstēšanas asociācijas konference ‘Traumatizācija un
sāpes brūču aprūpē”.
2001.gada 15.-16.marts kvalifikāciju uzturoši kursi “Gastroenteroloģija”.
2001.gada 19.marts-4.aprīlis kvalifikāciju uzturoši kursi “Neiroloģisko pacientu aprūpe”.
2001. gada 11.-12. maijs I māsu un vecmāšu kongress.
2001. gada 18.-19. oktobris Latvijas – Zviedrijas seminārs “Klīniskas māsas izglītība”.
2001.gada 19.oktobris SIA “Ugunsdrošības Serviss” sešpadsmit stundu apmācības kurss –
Degšanas process. Vielu sprādziena un uguns bīstamības rādītāji.
2000.gada 31.janvāris – 8.februāris kvalifikāciju uzturoši kursi “Ķirurģiskās saslimšanas un
pacientu aprūpe”.
2000.gada 9.-10. februāris kvalifikāciju uzturoši kursi “Endokrīnās orgānu sistēmas saslimšanas
to ķirurģiskā ārstēšana un pacientu aprūpe”.
2000.gada 14.-16. februāris kvalifikāciju uzturoši kursi “Saskarsmes psiholoģijas pamati”.
2000.gada 17. februāris Latvijas Māsu asociācijas gada atskaites konference.  
2000.gada 1.-2.marts kvalifikāciju uzturoši kursi “Urīnizvadorgānu sistēmas ķirurģiskās
saslimšanas un pacientu aprūpe”.
2000. gada 6.aprīlis Latvijas Māsu asociācijas, Onkoloģijas māsu apvienības organizētā
konference. 
2000.gada 19.-20.maijs 1. Latvijas ķirurgu kongress.
2000.gada 2.jūnijā Latvijas Medicīnas akadēmijas (RSU) Pēcdiploma izglītības fakultātes
seminārs “Ārsta profesijas radītais stress, tā sekas un pārvarēšanas mehānismi”.
2000.gada 12.septembris Latvijas ZA Starptautiskās nodaļas un Latvijas Osteoporozes Biedrības
organizētā konference “Osteoporoze jaunā gadsimta epidēmija”.
2000.gada 25.oktobris Klīniskās slimnīcas “Linezers” organizētais seminārs “Māsu izglītības
organizācijas iespējas slimnīcā”.

100



2000.gada 14.novembris Rīgas 5. Medicīnas skolas organizētā konference “Māsu izglītības
nozīme veselības aprūpes sekmēšanā”.
2000. gada 24.–25. novembris Starptautiska zinātniska konference “Māsa un māsas prakses
paradigma jaunās tūkstošgades sākumā”.
1999.gada 28. septembris – 1.oktobris kvalifikāciju uzturoši kursi “Pulmonoloģija”.
1999.gada 18.-21. oktobris kvalifikāciju uzturoši kursi “Nefroloģija”.
1999.gada 25.-28.oktobris kvalifikāciju uzturoši kursi “Kardioloģisko pacientu aprūpe un
diagnostikas pamatprincipi”. 
1999.gada 1.-6. decembris kvalifikāciju uzturoši kursi “Infekcijas slimības un to profilakse”.
1994.gada 17.oktobris – 17.novembris Bērnu masāžas kursi.
Darba pieredze
2004. gada maijs – jūnijs LU Medicīnas fakultāte Māszinību bakalaura programma, pasniedzēja
– mācību priekšmets – “Ķirurģija”.
1999. gada augusts Klīniskā slimnīca “Gaiļezers” – izglītības māsa.
1999. gada septembris – 2002. gada oktobris Rīgas 5. medicīnas skola, pasniedzēja – mācību
priekšmets -“Ķirurģija” un “Pacientu aprūpe”.
1995. gada aprīlis – jūlijs Latvijas infektoloģijas centrs 10. nodaļa – sanitāre;
1995. gada oktobris – 1999. gada oktobris Universitātes klīniskā bērnu slimnīca, uzņemšanas
nodaļa - māsa;
1994. gada jūnijs – jūlijs Bauskas RCS infekciju saslimšanu nodaļa – sanitāre.
Profesionālā darbība
Kvalifikāciju uzturošu kursu māsām organizēšana.
Kvalifikāciju uzturošu kursu māsām vadīšana. Tēmas: Māsu darba process un pacientu aprūpe;
Brūces aprūpe pēcoperācijas periodā; Pēcoperācijas pacientu aprūpe; Gremošanas orgānu
sistēmas ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpe.
Zinātniski – praktisko semināru organizēšana.
Aprūpes dokumentācijas izveidošana un realizācija praksē.
Klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” ikmēneša informatīvā izdevuma māsām “Gaiļezeriņš”
koordinatore.

Starptautiskas konferences māsām “Pārmaiņas aprūpes procesa realizēšanā māsu praksē” 2001.
gada 22. novembrī organizēšana un vadīšana.
Starptautiskai Māsu dienai veltītās konferences un Māsu Padomes personālsastāva pārvēlēšanu
2002. gada 9. maijā organizēšana un vadīšana.
2002.gada 13.novembris Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”, Rīgas 5. medicīnas skola praktiskā
semināra “Sāpju medikamentozā ārstēšana un aprūpe” organizācijas darba grupā.
2004. gada 4. marts Klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” zinātniski – pētnieciskā konference “Māsas
prakses pētniecības pieredze”.

No 1998. gada Latvijas Māsu Asociācija biedre.
2002. gada februāris – oktobris Latvijas Māsu Asociācijas Komitejas locekle.
Publikācijas 
Mācību materiāls māsām – studentēm
2002. gadā - Pēcoperācijas perioda aprūpe.
2001. gadā –Brūču aprūpe;
2000. gadā – Asins un asins komponentu transfūzija.
2000. gada jūnija žurnālā “Māsa”. Māsa šeit – vienmēr priekš jums; Naitingeila.
Uzstāšanās
2002.gada 13.novembris Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”,  Rīgas 5. medicīnas skola praktiskais
seminārs “Sāpju medikamentozā ārstēšana un aprūpe”. Tēma – Sāpes un pacienta aprūpes
rekomendācijas.
2001. gada septembris Latvijas – Šveices seminārs, Talsos. Tēma – problēmas aprūpes procesa
realizēšanā māsu praksē.
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2001.gada 22.novembrī Starptautiskas māsu konferences “Pārmaiņas aprūpes procesa īstenošanā
māsu praksē”. Tēma – Aprūpes procesa īstenošanas kavējošie apstākļi.
2000.gada 25.oktobris Klīniskās slimnīcas “Linezers” organizētais seminārs “Māsu izglītības
organizācijas iespējas slimnīcā” Tēma – māsu izglītības nodrošināšana Klīniskā slimnīcā
“Gaiļezers”
2000. gada 24.-25. novembris Starptautiska zinātniska konference “Māsa un māsas prakses
paradigma jaunās tūkstošgades sākumā”. Tēma – Problēmas aprūpes procesa īstenošanā māsu
praksē.
Valodu zināšanas
Krievu valoda – brīvi.
Angļu valoda - sarunvalodas līmenis. Valodas zināšanas tiek pilnveidotas.

CURRICULUM VITAE
Zaiga REINHOLDE

 Izglītība

1970. – Rīgas medicīnas institūts
             ārsts  (diploms)
Darba pieredze

…….- šobrīd                 -  Latvijas Infektoloģijas centrs
                                         ārsts-infekcionists
1998.–2004.                  - Rīgas Medicīnas koledžas blakus darba lektors 
       
Papildus izglītība (kursi)

2000. – 2005.  Sertifikāts – tiesības praktizēt par ārsti-infektoloģi.
2001. – 2006.  Sertifikāts – tiesības praktizēt par ārsti-anestezioloģi - reanimatoloģi

Semināri, konferences
2004, 1.-2. oktobris  - 2nd Baltic states congress on hepatology, Vilnius

                                  Stenda referāts: “Neskaidras genēzes perekļavus aknu bojājums”,
                                  Līdzautori:M.Zālīte,A.Krūmiņa, Z,Reinholde
Citas prasmes:

Valodas:
Latviešu – dzimtā, Krievu –  brīva sarunvaloda, sarakste,  
Angļu – sarunvaloda un sarakste.
PC pieredze:
PC Microsoft Offise programmas, Internet.

CURRICULUM VITAE

Antra SAKNE
 
 Izglītība
2001. – Latvijas universitāte
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            Medicīnas fakultāte
            Veselības zinātnu maģistra grāds (diploms)
1998.  – Latvijas Medicīnas akadēmija
            māszinību fakultāte 
            māszinību bakalaura grāds (diploms)
1988.-1992. – Rīgas  1.medicīnas skola  vecmāte  (diploms)

Darba pieredze
2004   -   līdz šim brīdim     - Rīgas medicīnas koledžas lektore
1997- 2004                          -   Rīgas 5.medicīnas skolas ārštata pedagogs
1998 – līdz šim brīdim       -   Bērnu klīniskā slimnīca “Gaiļezers” galvenā māsa
1998.-1996. gads B/O valsts SIA “Bērnu slimnīca “Gaiļezers”

medicīnas māsa intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļā
1994.-1996.gads                               Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”terapijas nodaļa māsa
1990.-1992. gads Rīgas 6. Slimnīca, vecmāte.
1988.-1987. gads Rīgas 1. Slimnīca, sanitāre

Darba pieredze medicīniskajā izglītībā

No 2001. gada Latvijas Universitāte Medicīnas fakultāte
lektore pediatrijā.

No 2001. gada Latvijas Universitāte Pēcdiploma izglītības 
institūts, lektore bērnu aprūpē.

No 1998. gada Medicīnas profesionālās izglītības centrs, kursu
programmas pediatrijā lektore.

Zinātniskie darbi:

Medicīnas doktorantūra, disertācija Tēma “Pārtikas alerģija bērniem Latvijā, tās 

korekcijas iespējas”. Sākta 2002. gadā.
Publikācija – žurnāls “Pediatrs” 2002.gada 
aprīlis.

Veselības zinātņu maģistratūra Tēma” Fenilketonūrijas pacientu psihosociālās 
problēmas”. Aizstāvēta 2001. gadā un novērtēta
- izcili. Publicēts žurnālā “Pediatrs” 2001.gada
augusts.

Māszinību bakalaurs Tēma “ Psiholoģiskās problēmas pacientiem bērnu
kardioķirurģijā”.

Aizstāvēta 1998. gadā  un novērtēta – izcili.
Publicēts žurnālā “Latvijas  ārsts” 2001.gada februāris.

Papildus zināšanas un iemaņas:
Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimtā

Krievu valoda – ļoti labi
Angļu valoda – labi

Datorzināšanas Prasme strādāt ar Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Powerpoint programmām.

Intereses
                      no 2002.gada     -       Ievēlēta Latvijas Māsu asociācijas valdē.

            Bērnu Māsu apvienības viceprezidente.
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CURRICULUM VITAE
Roberts SPRUČS

Izglītība

2003. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte
Sabiedrības vadības maģistratūra

1998. – 2002. Latvijas medicīnas akadēmija, Pēcdiploma izglītības fakultāte
Anestezioloģijas – reanimatoloģijas specialitāte (sertifikāts)

1992.-1998. Latvijas medicīnas akadēmija, Medicīnas fakultāte
Ārsta grāds (diploms)

Darba pieredze

2002.- līdz šim
brīdim

Rīgas Stradiņa universitāte, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Asistents

2002. – līdz šim
brīdim

Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”, Toksikoloģijas centrs Reanimācijas un
intensīvās terapijas nodaļa, 
Anestezioloģijas nodaļa
Ārsts  anestezioloģijas – reanimatoloģijas specialitātē

2002-2004. Instrumentarium korporācija (Somija)
Latvijas pārstāvniecība (SIA Instrumentarium Medical)
Pārstāvis un tirdzniecības vadītājs

1998.-2003. Labklājības ministrijas Katastrofu medicīnas centrs
Organizācija un plānošanas daļa
Speciālists jautājumos par neatliekamo medicīnisko palīdzību

1998. - 2002.
P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Ārsts - rezidents anestezioloģijas – reanimatoloģijas specialitātē

1991. – 1998.
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacija
Ārsta palīgs (feldšeris) reanimācijas izbraukuma vienībā

Valodu zināšanas
Latviešu – dzimtā, Krievu - teicami
Angļu – ļoti labi, Vācu - sarunvalodas līmenī
Franču – pašlaik apgūstu

Prasmes
Prasme strādāt ar datorprogrammām MS Word, Excel, Powerpoint, Access,
sistēmu Windows 

CURRICULUM VITAE 

Sarmīte VILLERE

Darba vieta: Rīgas ātrās medicīniskās palīdzības stacija vecākā dežūrārste
Katastrofu medicīnas centrs mācību un kvalifikācijas daļas speciāliste

Profesija: Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārste
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Piederība pie
profesionālajām
organizācijā: 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas
asociācija

Uzticēto uzdevumu
detalizēts apraksts:

Neatliekamā medicīnas  palīdzības  un katastrofu  medicīnas
kursa teorētiskais un praktiskais nodrošinājums

Izglītība: 2004.g.  Starptautiskās mācības katastrofu medicīnā “Sarex 2004”
2002. g. Pirmās palīdzības pasniedzēju kurss
2001. g. Traumas pacienta aprūpes kurss
2001. g. Padziļinātās kardio – pulmonālās reanimācijas instruktoru kurss
1998. g. Republikāniskās treniņapmācības neatliekamā medicīniskā palīdzībā
un katastrofu medicīnā
1998. g. Kurss neatliekamā palīdzība un katastrofu medicīna
1997. g. Kurss Padziļinātā kardio – pulmonālā reanimācija
1978. – 1984. g. Rīgas medicīnas institūts
1978. g. Iecavas vidusskola

Darba
pieredze:

2004.g. Referāts Starptautiskajā ceļu satiksmes drošības forumā
1999.  g.   Tēzes  Latvijas  1.  Anesteziologu – reanimatologu,  Neatliekamās
medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas kongresam
2002. g. LM Katastrofu medicīnas centrs, mācību un kvalifikācijas daļa, ārste
1991.-2002.g. g. Neatliekamā palīdzība un katastrofu medicīnas pasniedzēja,
Rīgas 1. medicīnas skola
1988. līdz šim brīdim g. Rīgas ātrās medicīnas palīdzības stacija, izbraukuma
brigādes ārste, vecākā dežūrārste
1998.  g.  Pasaules  Bankas  atbalstītie  neatliekamās  medicīniskās  palīdzības
personāla un ģimenes ārstu projekts
1998. g. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas kursa
pasniedzēja

Valodas: Brīvi pārvaldu latviešu un krievu, angļu – ar vārdnīcu
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