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1. Rīgas 1.medicīnas koledžas mērėi un uzdevumi  
 
MĒRĖI: 

• Kvalificētu speciālistu sagatavošana darbībai vecmātes, ārsta palīga, māsas un 
farmaceita asistenta profesijā atbilstoši LR likumdošanai, profesiju standartiem 
un Eiropas Savienības direktīvām. 

• Izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošā personības pilnveidošanos un 
attīstību un nodrošinot iespēju iegūt pirmā līmeĦa profesionālo augstāko 
izglītību un ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. 

• Iespēju sniegšana studentiem sagatavoties izglītības turpināšanai citās 
augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs. 

 
UZDEVUMI: 

• Veidot uz studentu un pasniedzēju orientētu koledžu ar radošu un pozitīvu 
studiju darba vidi. 

• Pilnveidot studiju programmas –  
   - balstoties uz jaunākajām medicīnas zinātĦu un pedagoăijas atziĦām, 
   - uzlabojot informatīvi tehnisko studiju metodisko bāzi, 
   - izmantojot koledžas akadēmiskā personāla un sadarbības partneru intelektuālo 
potenciālu. 
• Veidot studiju programmu un studentu darbu vērtēšanas sistēmas, kas veicina 

studiju kvalitātes paaugstināšanos. 
• Motivēt studējošos mūžizglītībai. 
• Motivēt docētājus pastāvīgai kvalifikācijas paaugstināšanai specialitātē un 

pedagoăijā, kā arī maăistra un doktora grāda studijām un zinātniski pētnieciskā 
darba veikšanai. 

• Tālāk attīstīt koledžas saimniecisko darbību mūsdienīgas materiāli tehniskās 
bāzes nodrošināšanā un koledžas mācību korpusa un studentu dienesta 
viesnīcas renovācijā un labiekārtošanā. 

 
Rīgas 1.medicīnas koledžas veidošanās un attīstības vēsture 

 
 Rīgas 1.medicīnas koledža ir izglītības iestāde ar 105 gadu darbības pieredzi, 
un tās vēsturiskās saknes sniedzas līdz par 1902. gadam, kad parādījušās pirmās ziĦas 
par mācību iestādes aizsākumiem. Sākumā tā ieguva Rīgas Domes apstiprinātu 
nosaukumu – Rīgas Vecmāšu skola. Gadiem ejot, tā paplašināja savu darbību, tika 
iekārtotas jaunas mācību telpas, apstiprināts skolas budžets. Skolas attīstību būtiski 
ietekmēja abi pasaules kari, un kādu laiku kā Medicīnas māsu skola tā darbojās 
Baškīrijā.  
 1945.gadā skola uzsāka feldšeru apmācību, pamazām pārejot uz viena profila 
vidējā medicīniskā personāla sagatavošanu (specialitātes nosaukums bija „feldšeris – 
vecmāte”). 1954.gadā Feldšeru un vecmāšu skolu pārdēvēja par Rīgas 1.medicīnas 
skolu. 1960.gadā Rīgas 1.medicīnas skolai pievienoja Farmaceitu skolu, kas kĜuva 
par skolas farmaceitu nodaĜu. 1963.gadā skolai pievieno zobu tehniėu skolu. No 
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1963.gada Rīgas 1.medicīnas skola iegūst jaunas telpas Tomsona ielā 37. 1992.gadā 
tiek izveidota jauna specialitāte – zobārstniecības māsa, bet 1997.gadā – zobārsta 
asistents. 
 Ar IZM 25.08.2005. rīkojumu Rīgas 1.medicīnas skolai tiek piešėirts  koledžas 
nosaukums un tā kĜūst par Rīgas 1.medicīnas skolas tiesību un juridisko saistību 
pērĦēmēju. 
 22.09.2005. Rīgas 1.medicīnas koledža ir reăistrēta LR IZM Izglītības iestāžu 
reăistrā (Reăistrācijas apliecības Nr.3334002593). 
 Rīgas 1.medicīnas koledžā tiek īstenotas 4 koledžas un 4 profesionālās vidējās 
izglītības programmas: 
 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas * 

- „Ārstniecība” (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju, 
- „Ārstniecība” (41721) ar vecmātes kvalifikāciju, 
- „Māszinības”(41723) ar māsas kvalifikāciju, 
- „Farmācija” (41725) ar farmaceita asistenta kvalifikāciju. 
* Pirmie studenti uzĦemti 2006./2007. studiju gadā. 
 
Profesionālās vidējās izglītības programmas: 
- „Zobārstniecība” ar zobu tehniėa kvalifikāciju, 
- „Zobārstniecība” ar zobārstniecības māsas kvalifikāciju. 
 
Arodizglītības programmas –  
- „Zobārstniecība” ar zobārsta asistenta kvalifikāciju, 
- „Māszinības”  ar māsas palīga kvalifikāciju. 

 
2. Koledžas darbība un tās perspektīvas 
2.1. IlgtermiĦa attīstības koncepcija (ziĦas par plānotajām koledžas 
struktūras izmaiĦām, attīstības iespējām, finansējuma apmēru, pamatojumu 
un avotiem, kā arī darbības iekšējo un ārējo faktoru ietekmes analīzi, 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmu) 
 
 Rīgas 1.medicīnas koledžas attīstības koncepcija veidota kā koledžas attīstībai 
aktuālu jautājumu un problēmu plānojums, kurā Ħemta vērā resursu pieejamība un 
reālās iespējas, mācību iestādes stipro un vājo pušu izvērtējums, Ħemti vērā 
galvenie notikumi un izmaiĦas vidē ārpus koledžas, kurā mācību iestāde atrodas, 
darbības plānojumā paredzot praktiskos rezultātus.  
 Rīgas 1.medicīnas koledžas attīstības koncepcija veidota saskaĦā ar Izglītības 
likumu, Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu, likumu „Par 
reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības standartu”, kā arī citiem koledžai saistošiem Latvijas 
Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. 
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 Rīgas 1.medicīnas koledžas darbība un tās perspektīvas noformulētas Rīgas 
1.medicīnas koledžas ilgtermiĦa attīstības koncepcijā 2007.-2012.gadam, 
balstoties uz pamatmērėi –  
- Augsti kvalificētu, Latvijas darba tirgū pieprasītu, konkurētspējīgu speciālistu 

sagatavošana veselības aprūpes jomās atbilstoši LR likumdošanas prasībām un 
ES direktīvām 

 un plānojot darbību šādos stratēăiskajos virzienos: 
- Mūsdienīga koledža, 
- Studiju programmas, 
- Studentu skaits, 
- Koledžas budžeta nodrošinājums, 
- Akadēmiskais personāls, 
- Studiju process, 
- Sociālā vide, 
- Pētniecība, 
- Izglītības kvalitāte, 
- Darbības projektos. 

  
 Koledžas darbības prioritāšu izvirzīšanā, attīstības koncepcijas izstrādē, 
īstenošanā un izvērtēšanā ir iesaistīts viss koledžas kolektīvs. 
 „Rīgas 1.medicīnas koledžas ilgtermiĦa attīstības koncepcija 2007. – 2012. 
gadam” ir pievienota šī pašnovērtējuma pielikumā. 
  
 Rīgas 1.medicīnas koledžas iekšējo un ārējo faktoru ietekmes (SVID) analīze:  
 

Iekšējie faktori 
 

Stiprās puses Vājās puses 
Koledžas vadība 

Mērėtiecīga personāla politika Nepietiekama pieredze darbībai 
augstākās izglītības līmenī 

Pozitīva pieredze sadarbībai komandā 
Prasme elastīgi reaăēt uz ārējās vides 
izmaiĦām 
Konstruktīva, demokrātiska lēmumu 
pieĦemšana 
Plašas tālākizglītības iespējas Latvijā un 
ārzemēs 

Problēmas izsekot apjomīgajiem 
informācijas resursiem likumdošanā 

Studijas 
Studiju programma „Ārstniecība” 
vecmātes kvalifikācijas iegūšanai atbilst 
LR likumdošanas prasībām, ES 
direktīvām un Profesijas standartam 
 

Augsts prognozējamais studentu atbirums 
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Studiju programma „Farmācija” 
farmaceita asistenta kvalifikācijas 
iegūšanai atbilst LR likumdošanas 
prasībām, ES direktīvām un Profesijas 
standartam 
Studiju programma „Māszinības” māsas 
kvalifikācijas iegūšanai atbilst LR 
likumdošanas prasībām, ES direktīvām 
un Profesijas standartam 
Studiju programma „Ārstniecība” ārsta 
palīga kvalifikācijas iegūšanai atbilst LR 
likumdošanas prasībām un Profesijas 
standartam 
Nodrošināta pietiekoša mācību metodiskā 
bāze 
Atbilstošs studiju un medicīniskais 
aprīkojums 
Plašs praktiskās apmācības bāžu skaits 
Pastāvīgi tiek veikts studentu un docētāju 
darba pašvērtējums 

Vērojama reflektantu vidējās balles 
līmeĦa samazināšanās tendence 
iestājoties, kas prasa papildus 
pedagoăisko darbu no koledžas 
docētājiem 

Tiek realizēta atgriezeniskā saite  
students                   studiju procesa  
un satura kvalitāte 

 

Palielinās pedagoăisko izglītību ieguvušo 
pasniedzēju skaits 

 

Paplašinās jauno informācijas tehnoloăiju 
izmantošana aktuālas informācijas 
iegūšanai studijām un pētniecībai  

 

Vide 
Visi studenti tiek nodrošināti ar vietām 
dienesta viesnīcā 

Nepieciešams remonts Studentu dienesta 
viesnīcā 

Studentu dienesta viesnīcā sadzīves 
apstākĜi atbilst sanitārajām normām 
Studentiem un docētājiem nodrošinātas 
iespējas darbam ar datoru un interneta 
pieslēgumu 

 

Finanses 
Garantēts valsts finansējums Nepietiekams finansējums darbinieku 

veselības apdrošināšanai 
Pašu ieĦēmumu daĜas pieaugums Pašu ieĦēmumu daĜas izmantošanas 

ierobežojumi 
Iespēja stimulēt un motivēt akadēmisko 
un vispārējo personālu 

 

Ir izveidots Koplīgums  
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Starptautiski sakari 
Dalība ESF un citos starptautiskos 
projektos 

 

Mārketinga pasākumi 
Studentu iniciatīva un dalība Profesiju 
dienās koledžā un Veselības dienās 
Latvijas vispārizglītojošās skolās 

Augstas mārketinga izmaksas 

Plānoti reklāmas pasākumi, t.sk. 
profesionālās izglītošanas un orientācijas 
pasākumi ar studentu piedalīšanos 
Veiksmīga dalība Starptautiskajās 
izstādēs „Skola”, piesaistot nākošo 
studentu kontingentu 
Regulāra informatīvas atgriezeniskās 
saites nodrošināšana mārketinga 
pasākumu efektivitātes noteikšanai 
(studentu aptaujas u.c.) 

Vērojama reflektantu vidējās balles 
līmeĦa samazināšanās tendence 
iestājoties, kas prasa papildus 
pedagoăisko darbu no koledžas 
docētājiem (skat. arī pie Studijām) 

 
Ārējie faktori 

 
Iespējas Draudi 

Koledžā sagatavotie / sagatavojamie 
speciālisti ir pieprasīti gan Latvijas, gan 
Eiropas Savienības darba tirgū 

Samērā zems profesiju prestižs 
nepietiekamā atalgojuma dēĜ 

Vidusskolu absolventu skaita 
samazināšanās 

Pozitīvas atsauksmes no prakses bāzēm / 
darba devējiem par jauniešu profesionālo 
sagatavotību Vērojama reflektantu vidējās balles 

līmeĦa samazināšanās tendence 
iestājoties, kas prasa papildus 
pedagoăisko darbu no koledžas 
docētājiem (skat. arī pie Studijām) 
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 2.2. Koledžas infrastruktūras attīstības plāns nākamajiem sešiem gadiem. 
 
 Galvenie uzdevumi infrastruktūras attīstībā ir ietverti Rīgas 1.medicīnas 
koledžas ilgtermiĦa attīstības koncepcijā 2007. – 2012.gadam, kas pievienota 
pielikumā. 
 
2.3. Koledžas absolventu perspektīvas darba tirgū nākamajiem sešiem gadiem 
 
 SaskaĦā ar Pamatnostādnēs „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” sniegto 
informāciju (MK rīkojums 08.02.2006., 2.Tiesību akts 07.02.2006.), kas pamatojas 
uz Medicīnas profesionālās izglītības centra pētījumiem, ir novērojama tendence 
samazināties gados jaunu speciālistu skaitam māsas, ārsta palīga, vecmātes un 
farmaceita asistenta profesijā: 
 
Māsas 
 2004.gada beigās praktizējošo māsu skaits bija 13162, kas ir 56,8 māsas uz 
10 000 iedzīvotāju, salīdzinājumā ar 2000.gada rādītājiem, kad bija 13246 māsas jeb 
55,6 uz 10 00 iedzīvotājiem. Eiropas Savienības „vecajās dalībvalstīs” vidējais māsu 
skaits uz 10 000 iedzīvotāju ir 95 māsas. Neskatoties uz to, ka kopējais māsu skaits 
Latvijā pēdējos gadus ir relatīvi nemainīgs, tas ir nepietiekošs. Latvijā māsas ir 
noslogotas – piektā daĜa māsu strādā divās darba vietās, bet 3,8% māsu – trijās darba 
vietās. 
 2002.gadā Latvija bija valsts ar vienu no zemākajiem māsu skaita rādītājiem uz 
10 000 iedzīvotājiem atsevišėu Eiropas Savienības kandidātvalstu vidū. 
 Prognozes saistībā ar māsu skaitu darba tirgū ir negatīvas, jo māsu profesijā 
strādājošajiem ir tendence „novecoties”. 2000.gadā praktizējošo māsu skaits vecumā 
virs 60 gadiem bija 7,5% no kopējā māsu skaita, bet 2005.gadā tie ir jau 12,1% no 
kopējā māsu skaita. 
 Gandrīz 32,7% no šobrīd nodarbinātajām māsām ir pirmspensijas vai pensijas 
vecumā, kas tuvāko 10 gadu laikā pensionēsies, tās pakāpeniski nomainīs māsas 
vecuma grupā līdz 29 gadiem, kura ir skaitliski mazākā – tikai 11,1%, tas nozīmē, lai 
uzturētu esošo māsu skaitu 10 gadu laikā būtu nepieciešams sagatavot (starpība 
21,6%) 2844 māsas, ja ekonomiskie un sociālie apstākĜi nemainās, un visas māsas 
uzsāk darbu veselības aprūpes nozarē un to turpina. 
 Vidēji darba tirgum būtu nepieciešams apmēram 290 māsu gadā, patlaban 
medicīnas koledžās tiek uzĦemts vidēji 450 studentu, taču absolvē 44,2% no 
uzĦemtajiem audzēkĦiem un tikai 51,9% no absolventiem uzsākt darbu, tas nozīmē, 
ka no uzĦemto audzēkĦu skaita darba tirgū nonāk tikai 22,8% - tas ir vidēji 106 
māsas gadā. 
 
Ārsta palīgi 
 Ārsta palīga profesijā 2000.gadā praktizējošo ārsta palīgu skaits vecumā virs 
60 gadiem bija 4,9% no kopējā ārsta palīgu skaita, bet 2005.gadā tie ir jau 13,8% no 
kopējā ārsta palīgu skaita. Gandrīz 35,9% no šobrīd nodarbinātajiem ārsta palīgiem ir 
pirmspensijas vai pensijas vecumā, kas tuvāko 10 gadu laikā pensionēsies un tos 
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pakāpeniski nomainīs ārsta palīgi vecuma grupā līdz 29 gadiem, kura ir skaitliski 
mazākā – tikai 3%. Lai uzturētu esošo ārsta palīgu skaitu, 10 gadu laikā būtu 
nepieciešams sagatavot 632 ārsta palīgus (starpība – 32,9% no kopējā ārsta palīgu 
skaita 1919). 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības personāls 
 NMP dienesta nodrošinājums ar cilvēkresursiem ir nepietiekams. Analizējot 
datus par papildus darbu, strādājot vairākās ārstniecības iestādēs pie vairākiem darba 
devējiem, Katastrofu medicīnas centrs secinājis, ka no 40 NMP iestādēm 16 iestādēs 
papildus darba Ħēmēju skaits ir vairāk nekā 30% darbinieku (7 iestādēs pat 50% 
darbinieku). Taču neraugoties uz to, NMP iestādēs trūkst ārstu un ārsta palīgu 
(feldšeru), bet esošie strādā vairāk nekā normālu darba laiku. 
 Pēc Katastrofu medicīnas centra 2003.gada datiem 4,2% no NMP ārstiem un 
7% feldšeru (ārsta palīgu) ir pensijas vecumā. Tikai 55,1% NMP ārstu ir vidējā 
vecumā no 36 līdz 50 gadiem, bet 15,7% ir vecāki par 50 gadiem un 22% NMP 
vidējā personāla ir vecāki par 50 gadiem. Šī situācija rada nepietiekamu NMP 
dienesta nodrošinājumu ar cilvēkresursiem pašlaik un tuvāko gadu laikā. 
 Lai nodrošinātu NMP brigādes ar divām ārstniecības personām, ja tās strādātu 
tikai darba apjomu regulējošo normatīvo aktu atĜautajā apjomā, papildus 
nepieciešamas vēl 400 – 450 ārstniecības procesu nodrošinošas personas, bet, 
saglabājoties līdzšinējam personāla sagatavošanas tendencēm, līdz 2010.gadam būtu 
nepieciešams sagatavot aptuveni 800 – 880 ārstniecības personas neatliekamajai 
medicīniskajai palīdzībai. 
 
Vecmātes 
 2000.gadā praktizējošo vecmāšu skaits vecumā virs 60 gadiem bija 3,4% no 
kopējā vecmāšu skaita, bet 2005.gadā tie ir jau 9,3% no kopējā vecmāšu skaita. 
Gandrīz 28,5% no šobrīd nodarbinātajām vecmātēm ir pirmspensijas vai pensijas 
vecumā, kas tuvāko 10 gadu laikā pensionēsies un tās pakāpeniski nomainīs vecmātes 
vecuma grupā līdz 29 gadiem, kura ir skaitliski mazāka – tikai 7,3%. 
 
Farmaceita asistenti 
 Gandrīz 36,9 % no 2003.gadā nodarbinātajiem farmaceitiem ir pirmspensijas 
vai pensijas vecumā, kas tuvāko 10 gadu laikā pensionēsies un tos pakāpeniski 
nomainīs farmaceiti vecumā grupā līdz 30 gadiem, kura ir skaitliski mazāka – tikai 
9,5%. Līdzīga situācija ir arī farmaceita asistentiem, kur vecuma grupā virs 50 
gadiem 2003.gadā tika nodarbināti 36,5 % speciālistu, bet vecuma grupā līdz 30 
gadiem – 11,6 %, tātad lai uzturētu esošo farmaceita asistentu skaitu, 10 gadu laikā 
būtu nepieciešams sagatavot 402 farmaceita asistentus (starpība – 24,9% no kopējā 
farmaceita asistentu skaita 1615).  
  
 Arī darba devēju aptauju rezultāti liecina par to, ka nākamajos 6 gados māsas, 
ārsta palīgi, vecmātes un farmaceita asistenti būs pieprasīti darba tirgū. 
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2.4. Studiju kvalitātes iekšējās kontroles un pilnveidošanas sistēma 
 
 Atbilstoši koledžas stratēăiskajiem mērėiem un uzdevumiem koledžā tiek 
realizēta studiju procesa nepārtraukta pārraudzība, lai nodrošinātu studiju procesa 
kvalitāti visos tā posmos. Iekšējās kvalitātes pilnveidošanas process ietver sevī 
uzraudzību vairākos virzienos: 

1) Studiju programmas īstenošanas kvalitāti; 
2) Docētāju profesionālo darbību un pilnveidi; 
3) Studentu mācību sasniegumu izvērtēšanu; 
4) Studiju programmas realizēšanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes 

nodrošinājuma kvalitāti; 
5) Prakses vietu atbilstību prakses programmas uzdevumiem un mērėiem; 
6) Studentu pašnovērtējumu mācību procesa realizācijā; 
7) Saimnieciski finansiālās darbības kvalitātes izvērtēšanu. 

 Studiju procesa iekšējās kvalitātes kontrole ir ikgadējs, regulāri plānots 
pasākumu komplekss, kas Ĝauj nepārtraukti sekot studiju procesa realizācijai atbilstoši 
studiju plānam un likumdošanas normatīvo aktu izpildei. Svarīgi, lai iegūtie rezultāti 
par uzraudzības procesā konstatētajiem faktiem tiktu fiksēti un apspriesti, lai veiktu 
nepieciešamās korekcijas studiju procesā. Iekšējās uzraudzības plānā tiek iekĜauti visi 
administratīvie darbinieki, katedru vadītāji, koledžas padome un studentu padome.  
 Mācību procesa uzraudzībā tiek pielietotas dažādas darba formas – anketēšana, 
docētāju pieredzes apmaiĦa, studentu anketēšana, diskusijas ar lektoriem un 
studentiem, apspriedes pie direktora vietnieces studiju darbā, sanāksmes pie 
direktores un katedras sēdes, kā arī statistiskie dati par studentu sekmēm, vērtēšanas 
sistēmas objektivitāti un pozitīvo sasniegumu summēšanu.  
 ěoti svarīga loma ir studentu vērtējumam par studiju procesa realizēšanu, 
mācību materiālas bāzes nodrošinājumu koledžā, kā arī mācību literatūras un IT 
pieejamību studentiem. Studentu vērtējums tiek Ħemts vērā kvalitātes uzlabošanai 
studiju procesā. Sadarbībā ar prakses bāzēm, darba devējiem un analizējot absolventu 
darbu, tiek iegūti dati, kurus vēlāk analizē katedras, koledžas padomes un studentu 
padomes sēdēs. Kompleksajā studiju uzraudzības procesā iegūtie dati tiek apkopoti 
un analizēti. Analīzes dati tiek fiksēti un pa gadiem apkopoti, lai varētu veikt 
ilgstošus pētījumus un rast likumsakarības studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai 
un sagatavotu kvalitatīvus speciālistus atbilstoši darba tirgus prasībām. 
 
3. ZiĦas par koledžas studiju informatīvās bāzes kvantitātes un kvalitātes 

atbilstību koledžā īstenotajām augstākās izglītības programmām un ar tām 
saistītajai pētniecībai nākamajiem sešiem gadiem. 

3.1. ZiĦas par augstākās izglītības prasībām atbilstošu mācību un zinātnisko 
literatūru, kabinetiem, laboratorijām, nepieciešamajām iekārtām, kā arī 
materiāltehnisko nodrošinājumu. 

 Kvalitatīvai studiju nodrošināšanai Ārsta palīga, Māsas, Vecmātes, Farmaceita 
asistenta studiju programmās Rīgas 1.medicīnas koledžā ir iekārtotas un tiek 
izmantotas auditorijas, laboratorijas, kabineti un citas studiju un zinātniskajam 
darbam izmantojamas telpas ar kopējo platību – 2456 kv.m., kuras atrodas koledžas  
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mācību korpusā Tomsona ielā 37 (1.,2.,3.,4. stāvā un pagrabstāvā) un koledžas 
studentu dienesta viesnīcas ēkā Tomsona ielā 39.  
 Mācību kabinetu un laboratoriju mērėi ir attīstīt un pilnveidot studentu 
profesionālās iemaĦas un prasmes pacientu un klientu aprūpē un profesionāli 
tehniskajās iemaĦās. Atbilstoša studiju, medicīniskā un pacientu aprūpes aprīkojuma 
izmantošanas iespējas paaugstina praktisko iemaĦu kvalitāti, Ĝauj docētājam izmantot 
individuālu un diferencētu pieeju studijām, veicinot rezultātu kvalitāti. Pamatā ir 
aprīkojums, taču ir iespējams pielietot arī audiovizuālos līdzekĜus grupu darbam, 
situāciju analīzei patstāvīgo darbu un pētījumu prezentācijai. Aprīkojums nodrošina 
konkrētās studiju programmas realizāciju, ievērojot studiju kursu struktūru. 
 Kabinetu, laboratoriju un auditoriju saraksts ar nepieciešamo materiāltehnisko 
nodrošinājumu 2006./2007. studiju gadā ir pievienots šī pašnovērtējuma pielikumā. 
Plānotā materiāltehniskās bāzes uzlabošana un pilnveidošana ES u.c. projektu 
ietvaros ietverta koledžas stratēăiskajā attīstības koncepcijā 2007. - 2012.gadam. 
 Atbilstoši finansiālajām iespējām ar koledžas administrācijas, katedru vadītāju, 
kabinetu un laboratoriju vadītāju iniciatīvu kabinetu, laboratoriju un auditoriju 
materiāli tehniskais nodrošinājums tiek nepārtraukti papildināts un atjaunots. Jaunu 
iekārtu un materiālu iegāde notiek sadarbībā ar darba devējiem, tādā veidā tuvinot 
studiju procesu praksei aptiekā, klīnikā vai citā veselības aprūpes iestādē. 
 Nozīmīgs studiju kvalitātes nodrošināšanas rādītājs ir informāciju tehnoloăiju 
pielietojums studiju procesā. Koledžā ir iekārtota datorklase ar 8 darba vietām un 
pieslēgumu internetam. Koledžas bibliotēkā ir izveidotas datorizētas darba vietas, 
t.sk. 4 ar pieeju internetam. Datortehniku un multimediju projektorus ir iespējams 
izmantot ikdienā nodarbībās. Plaši tiek izmantota studiju metodisko materiālu izveide 
un pavairošana, izmatojot biroja tehniku un kopētāju. 
 Lai kvalitatīvi īstenotu pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
programmas ārsta palīgu, māsu, vecmāšu un farmaceita asistentu sagatavošanā, 
koledžas bibliotēkā ir atbilstoša informatīvā bāze. Koledžas bibliotēka ir neatĦemama 
izglītības procesa daĜa, kuras būtību raksturo tās krājums (resursi), telpa, funkcija, t.i., 
informācijas organizācija un pakalpojumi, kas nodrošina pieeju informācijai. 
Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt koledžas studentus un docētājus ar 
studiju procesam un pētnieciskajam darbam nepieciešamo informāciju. Bibliotēkas 
kopējā fondā ir 20 450 vienību, t.sk, mācību grāmatas, kas saistītas ar medicīnas 
zinātnēm, veselības aprūpi, psiholoăiju, socioloăiju un pedagoăiju. 
 Bibliotēkā ir pieejami dažādu nosaukumu žurnāli, kas tematiski galvenokārt 
saistīti ar medicīnu un tai radniecīgajām zinātnēm. Bibliotēkā ir pieejami ne tikai 
iespieddarbi, bet arī elektroniskie resursi – gan disketēs un diskos, gan internetā, ko 
iespējams izprintēt vai nokopēt.  
 
 Bibliotēkā lasītājiem tiek nodrošināti šādi pakalpojumi: 
1) mācību u.c. literatūras izsniegšana darbam mājās; 
2) mācību u.c. literatūras izsniegšana darbam bibliotēkas lasītavā; 
3) informācijas meklēšana bibliotēkas katalogos (kartīšu un elektroniskajā); 
4) interneta pieslēgumi mācību un pētījumu veikšanas mērėiem: 

a) abonētās datu bāzes internetā: NAIS (normatīvo aktu informācijas sistēma); 
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b) laikraksta Latvijas Vēstnesis elektroniskā versija; 
c) brīvpieejas datu bāzes medicīnā un citās zinātnēs; 
d) vispārīgi un mācību profilam atbilstoši interneta meklētāji un mājas lapas; 
e) kopkatalogs un citu bibliotēku elektroniskie katalogi un datu bāzes; 

5) bibliogrāfiskās uzziĦas; 
6) datoru izmantošana studiju darbu (referātu, kursa darbu, patstāvīgo darbu, 

kvalifikācijas darbu, pētniecības darbu) sagatavošanai un printēšanai; 
7) studiju materiālu kopēšana; 
8) studiju materiālu printēšana. 

 Bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar citām bibliotēkām, piemēram, Latvijas 
Nacionālo bibliotēku un Latvijas Medicīnas bibliotēku, līdz ar to pasniedzējiem, 
studentiem un darbiniekiem ir iespēja iegūt informāciju arī ārpus koledžas 
bibliotēkas - gan pašiem personīgi apmeklējot šīs bibliotēkas, gan pasūtot 
grāmatas SBA (starpbibliotēku abonements) kārtā. No Latvijas Medicīnas 
bibliotēkas regulāri tiek saĦemti tās jaunieguvumu saraksti. 
       Bibliotēkā ir pieejama koledžas studiju programmu apguvei nepieciešamā 
literatūra un informatīvie izdevumi, ar interneta pieslēgumu ir nodrošināta pieeja 
Latvijas un starptautiskajiem elektroniskajiem literatūras un periodikas 
krājumiem, kas nepieciešami patstāvīgajam un pētnieciskajam darbam.  

 
 

Bibliotēkas plānotā darbība turpmākajiem sešiem gadiem 
 
 Bibliotēkas krājums turpmākajos gados attīstīsies hibrīdbibliotēkas  virzienā, 
kurā paralēli esošajiem 20 450 vienību tradicionālajiem informācijas resursiem 
veidosies elektronisko resursu krājums (datu bāzes, abonentu datu bāze, elektroniskie 
izdevumi, digitālie dokumenti, lasāmatmiĦas kompaktdiski CD-ROM) 
 Tiks nodrošināta bibliotēkas pamatfunkcija: bezgalīgās informācijas plūsmas 
organizēšana un tās ērtākas pieejamības nodrošināšana, uzstādot jau esošajiem 
datoriem papildus vairākus jaunās paaudzes datorus ar specializētajām programmām. 
 Kā viens no būtiskākajiem un galvenajiem bibliotēkas uzdevumiem paliks 
grāmatu krātuves fondu papildināšana 2 reizes gadā ar jaunāko literatūru, atbilstošu 
koledžas specializācijai, kas papildinās attiecīgās nozares ar zinātnisko un 
publicistisko literatūru, ieskaitot periodikas izdevumus. 
 Koledžas bibliotēka savus lietotājus turpinās informēt par pakalpojumu 
daudzveidīgajām iespējām sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas 
Medicīnas bibliotēku, Latvijas Medicīnas vēstures muzeja bibliotēku, Latvijas 
Akadēmisko bibliotēku un citām. 
 Lai veicinātu koledžas studentu interesi par bibliotēkas darbu un informācijas 
iegūšanu, bibliotēkā reizi gadā tiks pasniegtas 3 balvas studentiem „Aktīvākais 
informācijas ieguvējs”.  
 Lai paplašinātu koledžas studentu zināšanas, bibliotēka 3 reizes gadā organizēs 
izstādes, par tēmām, kas ar jaunu informāciju papildinās specializētos studiju kursus. 
Piemēram: 

• „Medicīna un māksla” 
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• „Medicīna un daba” 
• „Medicīna un mūzika” u.c. 

(Šajā projektā tiks iesaistīti gan muzeji, gan zinātniskie institūti, gan citas 
bibliotēkas). 
 
3.2. ZiĦas par nodrošinājumu ar kvalificētu apkalpojošo personālu  
 
 Kvalificēta apkalpojošā personāla resursu plānošana pamatojas uz jau esošo 
resursu nodrošinājumu. Apkalpojošais tāpat kā pārējais personāls tiek orientēts uz 
koledžas izvirzīto mērėu sasniegšanu. Darbā ar personālsastāvu tiek veikta plānošana, 
izglītošana, motivēšana un novērtēšana. Katram personālsastāva posmam ir savi 
specifiskie uzdevumi. 
 

Koledžas apkalpojošais personāls  
  
Nr. 
p.k. 

Darbinieka vārds 
uzvārds 

IeĦemamais 
amats 
 

 
Izglītība 

 
Kvalifikācijas paaugstināšana 

  1             2         3          4                           5 
 1. Aldis  Putns Direktora 

vietnieks 
saimnieciskajā 
darbā 

Vidējā 
pedagoăiskā 

SIA „Ugunsdrošības produktu 
atbilstības novērtēšanas centrs” 
apmācība ugunsdrošībā un 
aizsardzībā, 2007.g. 

2. Svetlana Puško Galvenā 
grāmatvede 

Vidējā Mācību metodiskais centrs SIA 
„Grāmatvedis” – grāmatvedības 
kursi, Apliecība, 1993.g.; 
Birznieka biznesa centrs – pilns 
grāmatveža kurss, grāmatveža 
kvalifikācija, Apliecība, 1993.g.; 
Latvijas universitāte-Pašvaldību 
un projektu vadības valsts mācību 
Centrs- Budžeta grāmatvedība un 
iekšējais audits, Apliecība, 
2001.g.; 
SIA”Reăionālais apmācības 
centrs”, seminārs ”Aktuālais 
Valsts budžeta uzĦēmumu gada 
pārskatu sagatavošana”, 
Apliecība, 2003.g.; 
SIA „EiroVest” konference, 
„PVN piemērošanas jautājumi 
pašvaldību un budžeta iestādēs”, 
Apliecība, 2006.g.; 
SIA „Rajos”, seminārs, 
„UzĦēmuma transports, transporta 
izdevumi un nodokĜu 
piemērošana”, Apliecība, 2007.g.  
   

3. Skaidrīte Leite Vecākā 
grāmatvede 

Vidējā profesio- 
nālā 

Latvijas Universitāte, Pašvaldību 
un projektu vadības valsts mācību 
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centrs – kursi „Budžeta grāmatve-
dība un iekšējais audits”, 
Apliecība, 2002.g.; 
SIA „Ekspresdruka”, seminārs –
„Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
un Valsts Sociālās 
Apdrošināšanas Obligātas 
iemaksu likmes, atvieglojumi 
2007.gadā ievērojot likumu 
grozījumus un Ministra Kabineta 
noteikumus”, Apliecība, 2006.g. 

4. Tamāra Kraukle Personāla 
inspektore 
Darba 
aizsardzības 
inženiere 

Vidējā 
profesionālā 

LR IZM Pedagogu izglītības at- 
balsta centrs, kursi, „Datorzinību 
kursi”, Apliecība, 2000.g.; 
Pašvaldību un Projektu Vadības 
Valsts mācību centrs, kursi, 
”Personāla lietvedība” 2002.g.; 
SIA „Kurzemes apmācību centrs” 
seminārs, ”Personāla lietvedība 
saistībā ar Darba likumu”,2004.g.; 
Rīgas Zinātnes un tehnikas nams, 
seminārs „Personāla inspektoru 
funkcijas, darba juridiskie un 
lietvedības pamatprincipi”, 
2004.g.; 
SIA „Rajos” seminārs, „Būtiskie 
jaunumi darba likuma piemēro-
šanā, valsts sektorā”, 2006.g.; 
„Merkūrijs konsultants”seminārs, 
 „Amatu apraksti izglītības iestā- 
dēs,to veidošanas pamatprincipi”, 
2007.g. 

5. Inese Bērzkalne Kancelejas 
pārzine 

Vidējā „Arimeks” mācību centrs, semi-
nārs, „Iestādes lietvedība”, 
2006.g.; 
SIA  „Rajos”, seminārs, „Efektīva 
lietvedība skolu lietvežiem”, 
2006.g. 

6.  Kora Resnā Dienesta vies-
nīcas vadītāja 

Vidējā SO Pieaugušo profesionālās tālāk-
izglītības centrs, kursi, „Dienesta 
viesnīcas vadība, organizācija”, 
2002.g.; 
SO Pieaugušo profesionālās tālāk- 
izglītības centrs, kursi, „Dienesta 
viesnīcas vadība”, 2003.g.; 
SIA „Ekspresdruka”, seminārs,  
„Ugunsdrošība pansionātos un 
mācību iestādēs”, 2007.g. 

7.  Inga Štrause –Pat- 
manatane 

Arhivāre 1.līmeĦa 
augstākā 
juridiskā 

Latvijas Valsts Arhīvu Ăenerāl-
direkcija, kursi, „Juridisko perso-
nu arhīvu dokumentu uzkrāšana, 
uzskaite, saglabāšana un 
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izmantošana”, 1999.g.; 
SIA  „Ekspresdruka” seminārs,  
„Elektroniskie dokumenti”, 
2007.g. 

8.  Līvija  Jegorova 
 

Garderobiste Vidējā tehniskā  

9. Leonīds Krivčen- 
kovs 

Elektriėis Augstākā  

10.  Jānis GraudiĦš Galdnieks Vidējā profesio- 
nālā 

 

11. Stepans Konova- 
lovs 

Santehniėis Arodizglītība Akciju sabiedrība „Rīgas siltums” 
Kursi, „Ēku siltumapgādes 
sistēmu kontrole un regulēšana”, 
2004.g. 

12. Haralds Lauskis Palīgstrādnieks Nepabeigta 
vidējā 

 

13. Jānis Patašnieks Palīgstrādnieks Vidējā tehniskā  
14. Vladimirs Moska 

Ĝovs 
Sētnieks Nepabeigta 

vidējā 
 

15. Halina Skutāne Laborante Vidējā speciālā  
 
 
 Pagaidām koledžas programmās laborantu skaits ir 1, jo tehnoloăiskos 
jautājumus pamatā risina akadēmiskais personāls. 
 Saimnieciskās darbības personālu veido arī tādi apkalpojošās sfēras profesiju 
pārstāvji kā apkopējas un dežuranti, kuru pamatuzdevumi ir veikt darbus tīrības un 
kārtības, kā arī mācību iestādes drošības uzturēšanai.  
 Kopējā Rīgas 1.medicīnas koledžas (kurā kā atsevišėa struktūrvienība saskaĦā 
ar koledžas nolikumu darbojas arī Rīgas 1,medicīnas koledžas profesionālā 
vidusskola) telpu platība saskaĦā ar Tehniskās inventarizācijas lietām par ēkām 
Tomsona ielā 37 un Tomsona ielā 39 ir 10169,6 m2. 
 
3.3.ZiĦas par informācijas sistēmām un informācijas apmaiĦas iespējām valsts 
un starptautiskajos informācijas tīklos 
 
 Rīgas 1.medicīnas koledžā ir nodrošināts diennakts „DSL pieslēgums” 
interneta tīklam, kuru apkalpo SIA „DT Komunikācijas”. Koledžai ir datorklase ar 8 
darba vietām, 4 datorizētas un ar interneta pieslēgumu aprīkotas darba vietas koledžas 
bibliotēkā, kā arī 4 datorizētas darba vietas kabinetos studentu un docētāju rīcībā 
studiju un pētnieciskajam darbam. 
 Koledžai ir reăistrēts domēns un darbojas informatīva interneta mājas lapa, 
kuru tehniski apkalpo SIA „Hostline”. SaskaĦā ar līgumu ar SIA „Komerccentrs 
DATI grupa” koledžai ir iespēja saĦemt informāciju no datu bāzes NAIS (Normatīvo 
Aktu Informācijas Sistēma). 
 Koledžas grāmatvedībā grāmatvedības uzskaitei tiek izmantota elektroniskā 
datu bāze par studentiem un darbiniekiem, ko nodrošina uzĦēmuma vadības 
informatīvā sistēma UVIS. 
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 SaskaĦā ar savstarpēju līgumu koledža no SIA „Medikamentu informācijas 
centrs” (MIC) katru mēnesi saĦem farmaceitisko darbību reglamentējošos aktus, 
ieskaitot Latvijā no jauna reăistrēto zāĜu sarakstus. 
 Bibliotēkā ir nodrošināta brīva pieeja dažādām datu bāzēm medicīnā un citās 
zinātnēs, piedāvāti citu bibliotēku elektroniskie katalogi un datu bāzes, studiju 
profilam atbilstoši interneta meklētāji un mājas lapas. Šogad bibliotēka ir uzsākusi 
sadarbību ar Valsts aăentūru „Kultūras informācijas sistēmas” par programmas 
„Bibliotēkas informācijas sistēma” (Alise) iegūšanu projekta „Valsts vienotā 
bibliotēku sistēma” ietvaros. Ir sagatavots savstarpējas vienošanās dokumenta 
projekts, kas šo programmu koledžai Ĝaus iegūt par valsts piešėirtajiem līdzekĜiem. 
 SaskaĦā ar koledžai piedāvāto dalību ERAF projekta programmā 
„Infrastruktūra un pakalpojumi”, 2007.gadā esam iesnieguši pieteikumu šādām 
aktivitātēm: 
Aktivitātes Aktivitātes izmaksas LVL 
Telpu sagatavošana, elektronizācijas 
plāna izstrāde 

8 000 

Datortīkla ievilkšana – esošā 
paplašināšana 

20 000 

Servera, datoru, projektoru iegāde un 
uzstādīšana 

60 000 

Programmatūru iegāde, instalācija 17 000 
Datu bāzu veidošana 12 000 
Mājas lapas veidošana – esošās 
pilnveidošana 

4 000 

Cita tehnika BIN darbības nodrošināšanai 27 000 
 
 Tās rezultātā plānojam uzlabot koledžas studiju darba kvalitāti, darba vidi. Tiks 
sistematizēta BIN datu bāze, dodot iespēju studentiem, mācību spēkiem ātrāk un 
kvalitatīvāk apgūt informāciju, izmantojot pasaules informācijas tīmekli. 
 Koledžai ir 2 multimēdiju projektori. Informācijas apmaiĦu nodrošina arī 
fakss.  
 
3.4. ZiĦas par studiju, atpūtas un sadzīves apstākĜiem un par mācību maksas 
sistēmu; informācija par koledžas sniegto finansiālo atbalstu studējošajiem  
 
 Koledžā liela uzmanība tiek veltīta studentu adaptācijai, piederības sajūtas 
veidošanai, demokrātisku principu ievērošanai savstarpējās attiecībās koledžā.  
 Mūsu mērėis ir ne tikai profesionāli, bet arī emocionāli un patriotiski izglītotas 
studenta personības veidošanās. 
 No koledžas administrācijas un docētāju puses tiek atbalstīta un veicināta 
aktīva studentu pašpārvaldes darbība. 
 Koledžā ir Studentu padome – vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un 
pārstāvības institūcija, kas darbojas saskaĦā ar nolikumu. 
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 Rīgas 1.medicīnas koledžas Studentu padomes nolikums ir pievienots šī 
pašvērtējuma pielikumā. 
 Studentu pašpārvaldē ir pārstāvēti studenti no visām koledžas studiju 
programmām. Studentu iniciatīva izpaužas dažādu pasākumu organizēšanas veikšanā 
un vadīšanā: 
Pirmā septembra svētkos, Profesiju dienā, Veselības dienās koledžā un Latvijas 
vispārizglītojošās skolās, kur studenti ar izdomu un demonstrējot zināšanas veic 
profesionālās izglītošanas un orientācijas darbu, koledžas prezentācija izstādē „ 
Skola”, Studentu dienesta viesnīcas organizētajos konkursos, Starptautiskās studentu 
zinātniski pētnieciskās konferences sagatavošanā u.c. 
 Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek īstenota ar aptaujām 
sarunām, diskusijām par koledžas dzīvē aktuāliem jautājumiem. Studiju procesa gaitā 
studenti var izteikt iebildumus un priekšlikumus par studiju procesa organizēšanu 
(nodarbību vietu, laiku u.tml.), kuri tiek izskatīti un Ħemti vērā. Koledžā ir izstrādāts 
Nolikums par studējošo priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas 
kārtību. Koledžas administrācija uzskata, ka brīva informācijas plūsma ir svarīgākais 
priekšnoteikums efektīvai, veiksmīgai sadarbībai ar studentiem. Studējošie savu 
līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā var realizēt, tieši izsakot savas vēlmes 
studiju priekšmeta pasniedzējam, studiju programmas direktoram, Studiju daĜas 
vadītājam, ikvienam koledžas administrācijas pārstāvim. Īpaši aicināti uz sarunām un 
sadarbību ir I kursu studenti, kuriem pirmie studiju mēneši ir adaptācijas laiks. 
Galvenos studentiem aktuālos jautājumus pārrunā un risina studentu pašpārvalde, 
kuras sanāksmēs regulāri piedalās un studentus uzklausa koledžas direktore, citi 
koledžas administrācijas pārstāvji, tādējādi savstarpējā dialogā veidojot demokrātisku 
vidi konstruktīvai sadarbībai. Studenti atbilstoši Koledžas nolikumam ir pārstāvēti arī 
koledžas Padomē. 
 Studentu aptauju galvenie virzieni: 

1) adaptācija koledžas vidē un pasniedzēju, studentu, darbinieku kolektīvā; 
studiju vides novērtējums,  

2) studiju procesa novērtējums, 
3) studiju satura realizācijas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums, 
4) docētāju individuālās darbības un studiju priekšmetu izvērtējums. 

 Studentu aptaujas anketas paraugs pievienots izglītības programmu 
pašnovērtējumu pielikumā. 
 
 Ar jau veiktajiem studentu aptaujas rezultātiem var iepazīties pie Studiju daĜas 
vadītājas. 
 Studenti ir nodrošināti ar dienesta viesnīcu, kurā iespējams izmantot 
datorkabinetu, mācību un atpūtas telpas. 
 Koledžā ir ēdnīca un kafejnīca.  
 Koledžā studentu apmācība tiek finansēta no valsts budžeta līdzekĜiem. 
Studenti saĦem stipendiju, kuru sadali saskaĦā ar likumdošanu un Stipendiju 
piešėiršanas noteikumiem veic stipendiju piešėiršanas komisija. Stipendiju un 
vienreizējo stipendiju piešėiršana notiek, pamatojoties uz MK Noteikumiem Nr.740 
„Noteikumi par stipendijām”. Studenti saĦem arī kompensācijas par transporta 
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izdevumiem, kas tiek izmaksātas saskaĦā ar MK Noteikumiem Nr.370 „Noteikumi 
par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”. 
 
4. Koledžu raksturojošie kvantitatīvie rādītāji 
 
 Tā kā 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmu īstenošana Rīgas 
1.medicīnas koledžā ir uzsākta 2006.gada 1.septembrī, tad turpmāk sekojošie 
kvantitatīvie rādītāji tiek sniegti par 2006./2007. studiju gadu. 
 
4.1. Augstākās izglītības programmas un studējošo skaits (imatrikulēto un 
eksmatrikulēto studentu skaits) 
 
 Imatrikulācija visās studiju programmās notiek atbilstoši Rīgas 1.medicīnas 
koledžas uzĦemšanas noteikumiem. Visi studējošie ir pilna laika studenti, kas studē 
klātienes studiju formā. 
 Studiju programma „Farmācija” ar farmaceita asistenta kvalifikāciju 
Studiju programmā 2006./2007. studiju gadā imatrikulēti 30 studenti, studentu skaits 
uz 02.01.2007. – 30. 
 Studiju programmā „Farmācija” ar farmaceita asistenta kvalifikāciju pirmie 
absolventi plānoti 2009.gadā. 
 Studiju programma „Māszinības” ar māsas kvalifikāciju 
Studiju programmā 2006./2007. studiju gadā imatrikulēti 30 studenti, studentu skaits 
uz 02.01.2007. – 28. 
 Studiju programmā „Māszinības” ar māsas kvalifikāciju pirmie absolventi 
plānoti 2009.gadā. 
 Studiju programma „Ārstniecība” ar vecmātes kvalifikāciju 
Studiju programmā 2006./2007. studiju gadā imatrikulēti 20 studenti, studentu skaits 
uz 02.01.2007. – 16. 
 Studiju programmā „Ārstniecība” ar vecmātes kvalifikāciju pirmie absolventi 
plānoti 2009.gadā. 
 Studiju programma „Ārstniecība” ar ārsta palīga kvalifikāciju 
Studiju programmā 2006./2007. studiju gadā imatrikulēti 60 studenti, studentu skaits 
uz 02.01.2007. – 51. 
 Studiju programmā „Ārstniecība” ar ārsta palīga kvalifikāciju pirmie 
absolventi plānoti 2009.gadā. 
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4.2. Akadēmiskā personāla raksturojums (kopējais skaits; to personu skaits, 
kurām ir doktora zinātniskais grāds un kurām ir maăistra grāds, profesoru 
skaits) 
 
Amata nosaukums  Pamatievēlēšanas vietā  Viesdocētāji 
 
Lektori    46     
          
Docenti    1     
          
Kopā     47 (78%)    13 (22%) 
  PAVISAM:     60 
Kvalifikācija Pamatievēlēšanas    Viesdocētāji  Kopā 
    vietā 
 
Maăistri un  
personas ar  
maăistram  
pielīdzināmu  
izglītību  40 (11+29)    9 (6+3)  49 (17+32) 
            
ZinātĦu doktori  1        2        3   
           
Speciālisti ar augstāko 
izglītību    6        2        8 
           
 Ar dokumentiem, kas apliecina studiju programmu docētāju izglītību un 
kvalifikāciju, var iepazīties pie koledžas personāldaĜas inspektores. 
 
4.3. Studentu un docētāju zinātniski pētnieciskā darbība 
 
Uzsākot Ārsta palīga, Vecmātes, Farmaceita asistenta un Māsas studiju programmu 
īstenošanu 2006./2007. akad. gadā, programmas docētāji un studenti sadarbībā ar 
darba devējiem atbilstoši izglītības programmas aktuālajiem mērėiem un 
uzdevumiem ir izstrādājuši un formulējuši savas zinātniski pētnieciskās (un 
pasniedzējiem – arī metodiskās) darbības perspektīvos virzienus: 
 
Ārsta palīgiem: 

1. Profilakses (preventīvā) darba īstenošana ambulatorajā dienestā. 
2. Profesionālā saskarsme ambulatorajā dienestā. 
3. Profesionālā saskarsme komandas darbā NMP (neatliekamās 

medicīniskās palīdzības) dienestā. 
4. Kaitīgo faktoru ietekme uz NMP darbiniekiem un to izraisītās sekas. 
5. Ambulatorās aprūpes problēmas lauku rajonos. 
6. Vides ietekme uz dažādu profesiju pārstāvjiem. 
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7. Atkarību ietekme uz cilvēkiem dažādās vecuma grupās. 
8. Bezrecepšu medikamentu nekontrolētās lietošanas izraisītās problēmas. 
9. Ārsta palīga izstrādātie ieteikumi (priekšlikumi) sabiedrības izglītošanā. 

 
Vecmātēm: 

1. Profilakses (preventīvā) darba īstenošana. Reproduktīvās veselības 
izglītība Latvijā. 

2. Perinatālā aprūpe, tās nozīme un īstenošanas kvalitāte Latvijā. 
3. Medikamentu lietošanas iespējas grūtniecības un laktācijas laikā, 

ietekme uz grūtniecības norisi un augĜa un jaundzimušā attīstību. 
4. Vecmātes profesionālā motivācija. 
5. Pētījumi par grūtniecības iestāšanos, norisi, dzemdību gaitu, augĜa un 

jaundzimušā attīstību saistībā ar šādiem faktoriem: 
- kontracepcijas līdzekĜu lietošana, 
- kaitīgie paradumi – smēėēšana, alkohols, narkotikas u.c., 
- sociālie apstākĜi, 
- netradicionāli dzemdību veidi, ăimenes dzemdības, 
- ēšanas paradumi un uztura īpatnības (piem. veăetārisms), 
- topošo vecāku vecums un veselības stāvoklis, 
- infekcijas grūtniecības laikā vai citas blakus slimības, 
- ekoloăisko faktoru ietekme uz grūtniecības norisi un augĜa attīstību. 
6. Saskarsmes problēmas komandā – sieviete, grūtniece, ăimene, vecmāte, 

ārsts. 
 
Farmaceita asistentiem: 

7. Profilakses (preventīvā) darba īstenošana farmaceita asistenta darbā. 
8. Farmaceitiskās aprūpes principu īstenošana Latvijā. 
9. Profesionālā saskarsme farmaceitiskajā aprūpē. 
10. Latvijā netradicionālu ārstniecības augu izmantošana medicīnā. 
11. Mikroelementu izmantošana uztura bagātinātājos un zāĜu līdzekĜos. 
12. Optiski aktīvu savienojumu izmantojums zāĜu līdzekĜos. 
13. Pareizas medikamentu lietošanas apguve. 
14. Klienta dzīves kvalitātes pētījumi. 
15. Saskarsmes problēmu aprūpes komandā risinājums. 

 
Māsām: 
  Studentiem un docētājiem: 

1. Māsas loma pacientu izgulējumu profilaksē. 
2. Smēėēšana un tās kaitīgā ietekme uz cilvēka veselību. 
3. Māsas loma sociāli nenodrošinātu pacientu aprūpē. 
4. Māsas loma pacientu aprūpē traumas un pēctraumas periodā. 
5. Alkohola intoksikācija un ietekme uz veselību. 
6. Māsas verbālās un neverbālās saskarsmes iespējas ar insulta pacientiem. 
7. Cukura diabēts un māsas loma pacienta izglītošanā. 
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8. Ārstnieciskā fizkultūra un vingrojumu ietekme rehabilitācijas periodā 
pacientiem ar spinālām traumām. 

9. Pozicionēšana un tās nozīme pacientu ar elpošanas nepietiekamību 
aprūpē. 

10. Ăimenes atbalsta nozīme pacientiem ar insultu. 
11. Komandas darba nozīme pacientiem ar spinālām traumām. 
12. Uroăenitālu pacientu aprūpes īpatnības. 
13. Diētas nozīme pacientu aprūpē ar gastrointestinālā trakta slimībām. 
14. Aprūpes plānošana guloša pacienta aprūpē. 

 
  Docētājiem: 

1. Aprūpes procesa attīstības nozīme guloša spinālās traumas 
pacienta aprūpē. 

2. Studentu adaptācijas nozīme veiksmīga studiju procesa 
realizācijai Rīgas 1.medicīnas koledžā. 

3. Verbālās un neverbālās saskarsmes nozīme veiksmīga studiju 
procesa realizācijā. 

4. Māsas tālākizglītības procesa attīstības nozīme pacientu aprūpes 
procesa uzlabošanā. 

5. Motivācijas nozīme māsas profesijas apgūšanas procesā koledžā. 
6. Neredzīga pacienta aprūpes īpatnības pēctraumas periodā. 

 
 
 Zinātniski pētniecisko darbību minētajos virzienos veic gan studējošie, gan 
pedagogi. Studenti pētījumus var uzsākt studiju procesa laikā patstāvīgā darba 
ietvaros. Iegūtos datus un pētījumu tēzes var izmantot kvalifikācijas darba veidošanā. 
Pedagogi zinātniski pētniecisko darbību veic gan patstāvīgi, gan arī studentu 
pētnieciskās darbības vadīšanas procesā. 
 
 Visi docētāji (gan šajā studiju gadā I kursos darbu uzsākušie, gan nākošajos 
studiju kursos plānotie) ir izvēlējušies savu pētījuma tēmu (arī vairākas), pie kurām 
darbs jau uzsākts vai tiek plānots uzsākt 2007./2008. studiju gadā. 
 
 
Docētāja vārds, 

uzvārds 
D –  
docētājs 
pamat – 
ievēlēš. 
vietā 
Vd –  
vies- 
docētājs 

Studiju 
programmas,  
kurās  
docētājs  
strādā 
V –  
Vecmāte 
FA –  
Farmaceita 
asistents 
ĀP –  

Pētījuma tēma 
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Ārsta palīgs 
M – Māsa 

Aija Andrusa D V, ĀP, M Vīrushepatīts un tā profilakse 
Elita Apine Vd M, ĀP Sociālais darbs veselības aprūpē 
Anna Birka D V Vitamīnu nozīme bērna 

imūnsistēmas stiprināšanā (Būs arī 
publikācija) 

Sgita Bukolovska D V, M Kontracepcijas izvēli ietekmējošie 
faktori 

Velga Bunne D V, M, ĀP, 
FA 

1) Vides ietekme uz dažādās 
nozarēs strādājošajiem un tās 
izraisītās veselības problēmas 
2) Studentu atmiĦas tips un tam 
atbilstošu studiju metožu 
pielietošana 

Inese Bunga D FA 1) Medicīnas koledžas stratēăiskās 
vadības nodrošinājums 
2) Farmaceitiskās aprūpes modeĜu 
darbība dažādās Eiropas valstu 
aptiekās salīdzinājumā ar Latvijas 
farmaceitiskās aprūpes darbību 
Latvijas aptiekās 

Ausma Cēbere D FA 1) Studiju kvalitātes iekšējās 
kontroles un pilnveidošanas sistēma 
salīdzinājumā ar mācību procesa 
iekšējās kontroles sistēmas darbību 
vidējās profesionālās izglītības 
sistēmā 
2) Farmaceitiskās aprūpes modeĜu 
darbība dažādās Eiropas valstu 
aptiekās salīdzinājumā ar Latvijas 
farmaceitiskās aprūpes darbību 
Latvijas aptiekās 

Arita Danilāne D ĀP Bērnu vājredzība 
Kristīne Embure – 
ZapoĜska 

Vd V Motivācija vecmātes profesijas 
izvēlē 

Juris Firsts D ĀP Bronhiālās astmas kontrole un 
vadīšana 

Gunta Freimane D V, M Paradigmu maiĦa dzemdniecībā 
vecmātes skatījumā 

Klaudija Hēla D V Priekšlaicīgi dzimušo bērnu 
individuālās aprūpes sistēma  

Inese Indrāne D V, M 1) Studentu adaptācijas nozīme 
veiksmīgai studiju procesa 
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realizācijai Rīgas 1.medicīnas 
koledžā 
2) Spriedze un stresa esamības 
pārvarēšanas nozīme pirmā kursa 
studentiem 

Mirdza Indriksone D ĀP, V, FA Uztura kvalitātes ietekme anēmijas 
izcelsmē grūtniecēm  

Sarmīte Ivuškāne Vd V, Ā, M Jaunās paaudzes antibiotiku 
testēšana, rezultātu novērtēšana 

Inta Jansone D V Dažādu terapijas metožu 
priekšrocības priekšlaicīgu 
dzemdību draudu gadījumos 

Biruta Kalēja D ĀP, V Miega ietekme uz ėirurăiskā 
pacienta veselību  

Ligita KalniĦa  D FA 1) Latvijā netradicionālu augu 
izmantošana medicīnā 
2) Mikroelementu izmantošana 
uztura bagātinātājos un zāĜu 
līdzekĜos 

Ināra Kantāne Vd FA Darba tirgus pieprasījuma 
ilgtermiĦa prognozēšanas sistēmas 
izpēte un pilnveidošanas iespēju 
analīze 

Maija Kazia D ĀP, M 1) Profesionālā saskarsme 
ambulatorajā dienestā 
2) Atkarību ietekme uz cilvēkiem 
dažādās vecuma grupās 

Ruta Kidika D ĀP, FA 1) Optiski aktīvo savienojumu 
izmantojums zāĜu līdzekĜos 
2) Profesionālā saskarsme 
farmaceitiskajā aprūpē 

Tamāra KĜaveniece  D ĀP Veselības aprūpes uzĦēmuma 
turpmākie attīstības virzieni 

Maija Lagzdone D ĀP, V, M, 
FA 

Praktiskā latīĦu valoda 
farmaceitiem, pamatojoties uz 
Eiropas farmakopejas 
nosacījumiem 

Inta Laže D ĀP, M Māsas lomas paplašināšana 
ėīmijterapijas pacientu aprūpē 

Ingrīda Libora D V, M Uzturmācības metoloăija 
 

Sarma Lindenberga D V, ĀP Antikonvulsanta (lamiktāla) 
klīniskā pielietošana bērniem 0 – 2 
gadu vecumā epilepsijas ārstēšanai 
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GaĜina Lipska D ĀP Profesionālā saskarsme komandas 
darbā NMP (neatliekamās 
medicīniskās palīdzības) dienestā  

Lidija Losa D M Studentu kreativitātes veicinošie 
faktori profesionāli tehnisko 
iemaĦu apguvē 

Andra Meirēna Vd ĀP, M Riska faktori, kas raksturo 
iespējamos veselības traucējumus -  
(1) fizisko aktivitāšu deficīts, 
2) mazkustība (hipokinēze), 
3) darba un sadzīves stress, 
4)miega traucējumi, 
5) nepareizs dienas režīms, 
6) kaitīgie ieradumi) 

Sarmīte Melberga D M, ĀP, V IegurĦa patoloăiju izplatība 
grūtniecēm Latvijā 

Grieta Meldrāja D V, M, ĀP Pētījums par studentu zināšanām 
par savas ăimenes ciltskoku, 
apzinot savas ăimenes īpatnību, 
pazīmju un slimību iedzimšanu 

Inta Miėele Vd V Pacienta tiesības Latvijā un Eiropas 
Savienībā 

Jānis Pavlovskis Vd ĀP, V, M, 
FA 

Vērtību orientācija postmodernismā 

Agija Pāža D FA, V, M Saskarsmes kvalitātes uzlabošanas 
iespējas farmaceita asistenta darbā 
komunikācijā ar klientu ar 
mobilitātes un redzes traucējumiem 

Indra Priedeslaipa D ĀP Uroloăisko pacientu aprūpes 
uzlabošanas iespējas 

Olga Prokofjeva D Ā, V, M Diaskopijas pielietošana dažādu 
audzēju un hronisku ādas slimību 
diagnostikā 

Dita Raiska Vd M Praktiskā statistika veselības aprūpē 
(aptverti visi veselības aprūpei 
saistošie normatīvie akti; tiek 
izstrādātas rekomendācijas, kā 
statistiskās metodes interpretēt 
veselības aprūpē strādājošiem; 
teorētiskās rekomendācijas tiek 
aprobētas praktiski – datorklasē) 

Rita Romanovska D V Netradicionālisms dzemdniecībā 
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Amanda Smildzere D ĀP, V 1) Atvērta arteriālā vada biežums 
neiznēsātiem bērniem (būs 
publikācija) 
2) Krūts barošanas nozīme tālākā 
bērna attīstībā  

Inese Sniedze D FA Pašārstēšanās un farmaceitiskās 
aprūpes principi un tendences, 
ieguvumi un riski praktiskajā 
aptiekas darbā 

Dace Snipe D V, ĀP Klīniskais pētījums uz Rīgas 
1.slimnīcas u.c. klīniku bāzes 
„Intranazālo kortikosteroīdu 
pielietojums sezonāla un pastāvīga 
alerăiska rinīta gadījumā” (pētījums 
uzsākts 2005.gadā, turpinās 
2006.un 2007.gadā)  

Marija SosĦina D ĀP, V, M, 
FA 

Komunikatīvās kompetences 
veicināšana angĜu valodas 
nodarbībās koledžas studentiem 

Dzintra Strokša D M, ĀP Neatliekamās palīdzības sniegšanas 
apmācības metodes skolēniem no 4. 
līdz 9. klasei 

Agnese Stūrmane D ĀP Antifosfolipīdu sindroms 
dzemdniecībā 

Anita Vintere D ĀP Profilakses (preventīvā) darba 
īstenošana ambulatorajā dienestā 

Maira Vīksna D FA, M Osteoporozes profilakse sievietēm 
Sandra Vītola D ĀP, V, M Anoreksijas pacienti 

psihodinamiskajā psihoterapijā. 
Komandas veidošana, sadarbojoties 
dažādu nozaru speciālistiem 

Ingolfs Jānis 
Žukovskis 

D V, M, FA Aizliegto vielu (dopingvielu) 
lietošana sportistiem terapeitiskos 
nolūkos (TUE) saskaĦā ar WADA 
kodeksu 

 
Koledžā ir izstrādāta arī „Rīgas 1.medicīnas koledžas lietišėās pētniecības 
mērėprogramma 2006. – 2012.gadam”, kuras mērėis un uzdevumi ir: 
 
MĒRĖIS: Veicot lietišėos pētījumus, radīt jaunas zināšanas, pilnveidot studiju 
programmas, sekmēt akadēmiskas vides radīšanu koledžā, veidot mijiedarbību ar 
darba devējiem un profesionālajiem partneriem. 
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UZDEVUMI: 
1. Nodrošināt studiju programmu pastāvīgu pilnveidi un atbilstību jaunākajām 

zinātnes tendencēm. 
2. Nodrošināt atgriezenisko saikni ar darba devējiem un profesionālajām 

asociācijām lietišėo pētījumu veikšanā. 
3. Veicināt studentu veikto pētniecisko darbu kvalitāti. 
4. Nodrošināt studentu un docētāju līdzdalību pētniecisko rezultātu novērtēšanā. 
5. Sekmēt akadēmiskā personāla dalību pētnieciskajā darbā, iesaistīšanos LZA 

finansētos un starptautiskos pētījumu projektos, tā nodrošinot augstu 
akadēmiskā darba kvalitāti koledžā. Izveidot koledžas zinātniski pētniecisko 
padomi. 

6. Veidot zinātniski pētniecisko sadarbību ar ES un citu valstu medicīnas 
koledžām; organizēt vieslektoru piesaisti. 

 
 Koledžā perspektīvā ir formulētas kopīgas tendences lietišėo pētījumu 
virzienos, kuru īstenošanā nozīmīgu vietu ieĦem darba devēju līdzdalība: 

1. Profilakses (preventīvā) darba īstenošana visās studiju programmās. 
2. Pacienta / klienta izglītošana – viena no vecmātes / ārsta palīga / māsas / 

farmaceita asistenta kompetencēm. 
3. Vecmātes / ārsta palīga / māsas / farmaceita asistenta profesionālā 

motivācija. 
4. Pacienta / klienta dzīves kvalitātes pētījumi. 
5. Saskarsmes problēmu risinājums aprūpes komandā. 
6. Saskarsmes problēmu risinājums ambulatorajā aprūpē, NMP komandā 

(ārsta palīga studiju programmā). 
 
 Rīgas 1.medicīnas koledža ir uzsākusi slēgt Vienošanās līgumus par lietišėo 
pētniecību ar lielākajām prakšu bāzēm ar mērėi sadarboties lietišėo pētījumu 
plānošanā un organizēšanā. 
 Ar Rīgas 1.medicīnas koledžas lietišėās pētniecības mērėprogrammu 2006. – 
2012. gadam, kā arī noslēgtajiem Vienošanās dokumentiem par lietišėo pētniecību ar 
prakšu bāzēm var iepazīties pie direktora vietnieces zinātniskajā darbā Agijas Pāžas. 
 
 SaskaĦā ar Rīgas 1.medicīnas koledžas Ciklogrammu 2006./2007.studiju 
gadam 2007.gada 27.aprīlī koledžā tiek plānota starptautiskā studentu zinātniski 
pētnieciskā konference, kurā pieteikušies dalībnieki no Somijas, Dānijas, Igaunijas un 
Lietuvas.  
Konferences tēma: Veselība un vide 
Vadlīnijas: 

• Veselīgs dzīvesveids 
• Atkarības problēmu izraisītās sekas 
• Sociālās vides ietekme uz veselību 
• Ekoloăiskās vides ietekme uz veselību 
• Veselība un estētika 
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 No Rīgas 1.medicīnas koledžas konferencē gatavojas uzstāties vairāki koledžas 
audzēkĦi un studenti. Piemēram: 
Farmaceita asistenta studiju programmas studentes 
Dina Spunīte ar prezentāciju par tēmu „Profesionālā saskarsme farmaceita asistenta 
skatījumā”, 
Daina KalniĦa ar prezentāciju par tēmu „Vitamīnu un minerālvielu salīdzinājums 
uztura bagātinātājos un zāĜu līdzekĜos”, 
Ārsta palīga studiju programmas studentes 
Viola Ziemele ar prezentāciju par tēmu „Televīzijas kaitīgā ietekme uz bērna 
emocionālo un psiholoăisko stāvokli dažāda vecuma grupās”, 
Albīna Demidoviča ar prezentāciju par tēmu „ČernobiĜas AES katastrofa un tā 
ietekme uz cilvēku veselību”. 
 
4.4. Studiju finansējums (valsts budžeta finansējums un studējošo 
līdzfinansējums) 
 Rīgas 1.medicīnas koledžas finansējums sastāv no valsts piešėirtās dotācijas un 
pašu ieĦēmumiem. Valsts dotācija nosedz izglītības procesa izmaksas. Valsts 
dotācijas apjoms tiek piešėirts un sadalīts, pamatojoties uz LR likumdošanā 
noteiktajiem normatīviem. Tas tiek fiksēts ikgadējā finansēšanas plānā. Rīgas 
1.medicīnas koledžas 2006.gada finansēšanas plāns un 2007.gada finansēšanas plāns 
pievienoti šī pašnovērtējuma pielikumā. 
 Pašu ieĦēmumi tiek plānoti un iekĜauti kopīgā gada finansēšanas plānā. To 
izlietojums tiek saskaĦots ar Izglītības un zinātnes ministriju.  
 Šos līdzekĜus izmantojam koledžas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, kā 
arī sadzīves apstākĜu uzlabošanai dienesta viesnīcā. 
 
4.5. Infrastruktūras nodrošinājums (studiju materiāltehniskā un informatīvā 
bāze 
 Informācija sniegta šī pašnovērtējuma 3.1. un 3.3. punktā 
 
4.6. Starptautiskā sadarbība 
 
 Starptautiskajai sadarbībai izglītības jomā ir būtiska nozīme jaunas 
profesionālās un pedagoăiskās pieredzes iegūšanā studentiem un docētājiem. Tā kā 
koledžas līmeĦa izglītības programmas tiek īstenotas pirmo gadu, tad starptautiskā 
sadarbība tiek veidota, balstoties uz iepriekšējo starptautiskās sadarbības pieredzi un 
meklējot jaunus partnerus starp koledžām un citām augstskolām. Līdzšinējā sadarbība 
ir balstījusies uz neformālu (bez oficiāliem līgumiem), bet savstarpēji ieinteresētu 
zināšanu un pieredzes apmaiĦu gan pasniedzējiem, gan studentiem: ir strādāts 
kopējos projektos, pilnveidojot izglītības programmas un izveidot jaunus mācību 
materiālus, ir notikušas pasniedzēju un audzēkĦu apmaiĦas un apmācība, kopīgi 
semināri, darba grupas un konferences gan Latvijā, gan ārvalstīs. 
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Ārvalstu sadarbības izglītības iestādes: 
 

1. KauĦas medicīnas koledža (Lietuva) 
2. The Danish College of Pharmacy Practice „Pharmacon” 
3. Tallinas veselības koledža (Igaunija) 
4. University of Orebro, Department of Health and Caring Sciences, Midwifery 

education, Zviedrija 
5. Kalmar Hogskolan University, Zviedrija 
6. Helsinki Polytechnic Stadia, Somija 
7. Zviedrijas Profesionālās apmācības institūts, Somija 
8. PaĦevežas koledža (Panevižio Kolegija) 
9. Norvēăijā 

• Fitjaras pašvaldība (Hordaland – Fitjar kommune) un tās pārvaldījumā esošās 
izglītības un veselības aprūpes iestādes –  Fitjar vidaregaande skule, sadarbībā 
ar kuru turpmāk plānotas studentu pieredzes apmaiĦas – Veco Ĝaužu aprūpes 
namā (Nursing home), Veselības centrā (Health senter), Bērnudārzā 
(Kindergarten) u.c. 

 
Sadarbības mērėi: Studiju programmu satura pilnveidošana, studiju procesa 
organizācijas uzlabošana, studentu starptautiskās pieredzes iegūšana, pedagogu 
kvalifikācijas paaugstināšana. 
Sadarbības formas: 

• studentu pieredzes apmaiĦa 
• pedagogu pieredzes apmaiĦa 
• iespējamā mūsu koledžas pasniedzēju apmācība augstākās vecmāšu izglītības 

iegūšanai sadarbībā ar Kalmāras universitāti Zviedrijā 
• starptautiski semināri, konferences 
• darba grupas (darbs pie studiju programmas pilnveidošanas un dalība Eiropas 

Savienības projektos) 
• kopīga pētnieciskā darbība 

 
 
  Rīgas 1.medicīnas 
  koledžas direktore     I.Bunga 
 
 Direktora vietniece 
 studiju darbā     A.Cēbere 
 
 Direktora vietniece 
 zinātniskajā darbā     A.Pāža 
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       1.pielikums 
 

Dokumenti, kas apliecina, ka koledžas pārvaldē tiek ievērotas 
Izglītības likumā, Augstskolu likumā, Profesionālās izglītības likumā 

un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības 
 
 
Rīgas 1.medicīnas koledžas pārvaldes darbību, kā arī studējošo un koledžas attiecības 
reglamentējošie iekšējie dokumenti ir izstrādāti saskaĦā ar Izglītības likumu, 
Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu, likumu „Par zinātnisko darbību”, 
koledžai saistošiem LR Ministru kabineta noteikumiem un citiem ārējiem 
dokumentiem. 
 
Koledžas iekšējie reglamentējošie dokumenti: 

1. Rīgas 1.medicīnas koledžas Nolikums; 
2. Nolikums par Rīgas 1.medicīnas koledžas Padomes darbību; 
3. Nolikums par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem; 
4. Rīgas 1.medicīnas koledžas Revīzijas komisijas nolikums; 
5. Rīgas 1.medicīnas koledžā studējošo iekšējās kārtības noteikumi; 
6. Rīgas 1.medicīnas koledžas Studentu padomes nolikums; 
7. Stipendiju piešėiršanas noteikumi; 
8. Prakses nolikums; 
9. UzĦemšanas noteikumi Rīgas 1.medicīnas koledžā; 
10. Darba drošības instrukcijas – studējošiem, darbiniekiem (1.-11.instrukcija); 
11. Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikums par lekciju un praktisko nodarbību 

izmaiĦu veikšanas kārtību nodarbību sarakstā; 
12. Rīgas 1.medicīnas koledžas darba kārtības noteikumi; 
13. Rīgas 1.medicīnas koledžas studentu dienesta viesnīcas iekšējās kārtības 

noteikumi; 
14. Rīgas 1.medicīnas koledžas studentu, mācībspēku un darbinieku Ētikas 

kodekss; 
15. Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikums braukšanas kompensācijas piešėiršanai; 
16. Nolikums par studējošo priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas 

kārtību; u.c. 
 
Ar koledžas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem var iepazīties koledžas 
kancelejā. 
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1.1.pielikums 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rīgas 1.medicīnas koledžas 
reăistrācijas apliecība 
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1.2..pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rīgas 1.medicīnas koledžas 
nolikums 
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1.3. pielikums 
 
 
 

Rīgas 1.medicīnas koledžas studiju darba  
organizācijas struktūra 

 
 Rīgas 1.medicīnas koledžas studiju darba organizācijas un vadības struktūra ir 
attīstījusies, sākot no koledžas statusa iegūšanas 2005.gada augustā līdz pirmā daĜējā 
finansējuma saĦemšanai 01.09.2006. un līdz kopējā koledžas finansējuma saĦemšanai 
2007.gada janvārī. 
 Līdz pirmā daĜējā finansējuma piešėiršanai uz 01.09.2006., kad mācības 
uzsāka pirmie koledžas studenti, koledžas vadība kopā ar darba grupu, plānojot 
turpmāko studiju darba organizāciju perspektīvā, izstrādāja un 10.08.2006. iesniedza 
koledžas padomei izskatīšanai iespējamo perspektīvo koledžas darba organizācijas 
struktūras projektu (pamatojoties uz koledžas nolikumu un Ħemot vērā studējošo 
skaita pieaugumu ar katru nākošo studiju gadu, jaunu studiju programmu atvēršanu 
u.c.) 
 Faktiski uz 01.09.2006. koledžai tika piešėirts finansējums koledžas 
programmu docētājiem un 3 administrācijas struktūrvienībām: direktoram, direktora 
vietniekam studiju darbā un studiju daĜas vadītājam. 
 Tā kā pilns finansējums studiju darba organizēšanai (t.sk. katedru vadītājiem) 
tika saĦemts 2007.gada janvārī, koledžas padome izskatīja un apstiprināja nākošo 
struktūrshēmu, saskaĦā ar kuru pašlaik notiek studiju darba organizēšana un 
vadīšana. 
 
Abas struktūrshēmas ir pievienotas.  
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Apstiprināts koledžas Padomē  
(04.01.2007.) Protokols Nr.1 

Rīgas 1.medicīnas koledžas studiju darba organizācijas un vadības struktūrshēma 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
       
          
 

                    
            
         
  
 
 
 
 
      
     
 
 
 

 * 2006./2007.studiju gadā ir 3 katedras (saskaĦā ar spēkā esošo koledžas Nolikumu – nodaĜas): Farmaceita asistentu, Ārsta 
palīgu un Vecmāšu un māsu katedra. 

 
 

KOLEDŽAS PADOME 

Direktora vietniece 
zinātniskajā darbā 
Prakses jautājumos 

Direktora vietniece studiju 
darbā 

R 
E 
V 
Ī 
Z 
I 
J 
A 
S 
 
K 
O 
M 
I 
S 
I 
J 
A 

Studiju daĜas vadītāja 

Vecmāšu 
katedras 
vadītājs 

Māsu 
katedras 
vadītājs 

Bibliotēka 

Studentu 
padome 

Grāmatvedība 
 

Koledžas direktore 

Ārsta palīgu 
katedras 
vadītājs 

Farmaceita 
asistentu 

katedras vadītājs 

Struktūrvienības 
vadītājs 

(profesionālās vidējās 
izglītības programmu 
un arodizglītības 

programmu 
īstenošanas 

struktūrvienībā)  

PersonāldaĜa 
Direktora vietnieks 
saimniecības darbā 



1.4. pielikums 
 

Studiju procesa iekšējās kvalitātes pilnveidošanas un kontroles struktūra 
Apstiprināta ar direktores 

01.09.2006. Rīkojumu Nr.121 

 
Mērėis: Nodrošināt studiju procesa pārraudzību, kas sekmēs koledžas darba kvalitāti. 
Nr. 
p.k. 

Kontrolējamie 
jautājumi  

 Jautājumu 
izskatīšana 

Rezultāts 

  09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 08.   
1.  
 
 
1.1. 

Studiju programmu studiju 
procesa rezultātu 
nodrošinājums 
Studiju programmu 
metodiskie materiāli un 
materiāli tehniskais 
nodrošinājums 

 
 
 
1,2,3 
 
4,5,6 

 
 
 
1,2,3 
 
4,5,6 

 
 
 
1,2,3 
 
4,5,6 

 
 
 
1,2,3 
 
4,5,6 

 
 
 
1,2,3 
 
4,5,6 

 
 
 
1,2,3 
 
4,5,6 

 
 
 
1,2,3 
 
4,5,6 

 
 
 
1,2,3 
 
4,5,6 

 
 
 
1,2,3 
 
4,5,6 

 
 
 
1,2,3 
 
4,5,6 

 
 
 
1,2,3 
 
4,5,6 

 
 
 
Katedras sēdēs 
 
Sanāksmēs pie 
direktora 
vietnieces studiju 
darbā 

 

1.2. Studentu zināšanu kvalitātes 
rādītāji, semestra eksāmenu 
un kvalifikācijas eksāmenu 
rezultāti, analīze, secinājumi, 
ieteikumi 
 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

Katedras sēdēs 
Sanāksmēs pie 
direktores 

 

1.3. Koledžas sadarbība ar prakšu 
bāzēm profesionālo zināšanu 
kvalitātes paaugstināšanā 
 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

Katedras sēdēs 
Sanāksmēs pie 
direktores 

 

1.4. Studiju procesa 
dokumentācijas atbilstība 
normatīvo aktu prasībām 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

Sanāksmēs pie 
direktora 
vietnieces studiju 
darbā 
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  09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 08.   
2. 
 
2.1. 

Koledžas docētāju 
profesionālā pilnveide 
Metodisko materiālu 
pilnveidošana un 
popularizēšana 

 
 
2,3, 
4,5 

 
 
2,3, 
4,5 

 
 
2,3, 
4,5 

 
 
2,3, 
4,5 

 
 
2,3, 
4,5 

 
 
2,3, 
4,5 

 
 
2,3, 
4,5 

 
 
2,3, 
4,5 

 
 
2,3, 
4,5 

 
 
2,3, 
4,5 

 
 
2,3, 
4,5 

 
 
Katedras sēdēs 
Sanāksmēs pie 
direktora 
vietnieces studiju 
darbā 

 

2.2. Zinātniskās darbības rezultāti, 
veiktie pētījumi un 
publikācijas 

1,2, 
3,4, 
5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

Katedras sēdēs 
Sanāksmēs pie 
direktora 
vietnieces studiju 
darbā 

 

2.3.  Kvalifikācijas pilnveidošana 
(pedagoăiskā un profesionālā) 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

Katedras sēdēs 
Sanāksmēs pie 
direktora 
vietnieces studiju 
darbā 

 

3. 
 
 
3.1. 

Studentu pašpārvaldes loma 
koledžas pamatdarbībā un 
sabiedriskās dzīves veidošanā 
Studentu padomes aktivitātes 
studiju procesa izvērtēšanā 

 
 
 
1,2, 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
1,2, 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
1,2, 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
Studentu padomē 
Studentu dienesta 
viesnīcas padomē 

 

3.2. Studentu sabiedriskās dzīves 
aktivitātes dienesta viesnīcas 
pasākumos 

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Studentu dienesta 
viesnīcas padomē 

 

3.3. Studentu adaptācijas 
jautājumu risinājumi 
 
 
 
 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

1,2, 
3,4, 
5 

Studentu padomē 
Administrācijas 
sēdēs pie 
direktores 
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  09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 08.   
3.4. Studentu iesaistīšana koledžas 

popularizēšanā, profesionālās 
orientācijas pasākumos 
 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

2,3, 
4,5 

Administrācijas 
sēdēs 
Studentu padomes 
sēdēs 

 

3.5. Studentu iesaistīšana studentu 
apvienībās 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Studentu padomes 
sēdēs 

 

4. 
4.1. 

Sadarbība ar sociālajiem 
partneriem un ārzemju 
kolēăiem 

 
1,2, 
4,5 

 
1,2, 
4,5 

 
1,2, 
4,5 

 
1,2, 
4,5 

 
1,2, 
4,5 

 
1,2, 
4,5 

 
1,2, 
4,5 

 
1,2, 
4,5 

 
1,2, 
4,5 

 
1,2, 
4,5 

 
1,2, 
4,5 

 
Administrācijas 
sēdēs pie 
direktores 
Katedras sēdēs 

 

4.2. Ārzemju sadarbības partneru 
pieredzes izmantošana studiju 
procesā 

2,4, 
5 

2,4, 
5 

2,4, 
5 

2,4, 
5 

2,4, 
5 

2,4, 
5 

2,4, 
5 

2,4, 
5 

2,4, 
5 

2,4, 
5 

2,4, 
5 

Koledžas 
padomes sēdēs 
Katedras sēdēs 

 

5. 
 
 
5.1. 

Finansiāli – saimnieciskās 
darbības plānošana un 
kvalitāte 
Docētāju stundu tarifikācija, 
slodzes sadale, stundu 
uzskaite un izpilde 

 
 
 
1,2, 
4,5 

 
 
 
1,2, 
4,5 

 
 
 
1,2, 
4,5 

 
 
 
1,2, 
4,5 

 
 
 
1,2, 
4,5 

 
 
 
1,2, 
4,5 

 
 
 
1,2, 
4,5 

 
 
 
1,2, 
4,5 

 
 
 
1,2, 
4,5 

 
 
 
1,2, 
4,5 

 
 
 
1,2, 
4,5 

Koledžas 
padomes sēdēs 
Sanāksmēs pie 
direktora 
vietnieces studiju 
darbā 

 

5.2. Stipendiju fonda un transporta 
kompensāciju sadale un 
izlietojums 

1,2, 
4 

1,2, 
4 

1,2, 
4 

1,2, 
4 

1,2, 
4 

1,2, 
4 

1,2, 
4 

1,2, 
4 

1,2, 
4 

1,2, 
4 

1,2, 
4 

Stipendiju 
komisijas sēdēs 

 

5.3. Koledžas sagatavotība ziemas 
apkures sezonai 

1,6 1,6 1,6         Koledžas 
padomes sēdēs 
Sanāksmēs pie 
direktores 

 

5.4. Budžeta līdzekĜu izlietojums   1,6 1,6        Koledžas 
padomes sēdēs 
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1. Koledžas direktors 
2. Direktora vietnieks studiju darbā 
3. Direktora vietnieks zinātniskajā darbā 
4. Studiju daĜas vadītājs 
5. Katedru vadītāji 
 Māsu un vecmāšu 
 Ārsta palīga 
 Farmaceita asistenta 
6. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 
7. Studentu dienesta viesnīcas vadītāja 
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1.5.pielikums 
 
 

Studējošo imatrikulācijas kritēriji.  
Ārvalstnieku studiju iespējas un nosacījumi. 

 
 Rīgas 1.medicīnas koledžas imatrikulācijas kritēriji ir noteikti koledžas 
UzĦemšanas noteikumos, kas izdoti saskaĦā ar LR Augstskolu likuma 46. panta 
1.daĜu, 47.pantu un 2006.gada 10.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 846 
“Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzĦemšanai studiju programmās” un 
apstiprināti Rīgas 1.medicīnas koledžas Padomes sēdē 2006.gada 30.oktobrī, 
protokols Nr.8. 
 UzĦemšana pilna laika studiju programmās notiek atklāta un vienlīdzīga 
konkursa kārtībā, pamatojoties uz 

1) visu reflektanta kārtoto centralizēto eksāmenu rezultātu vidējo rādītāju. 
Sertifikātā norādītais zināšanu līmenis tiek pielīdzināts ballēm pēc sekojošas 
sistēmas: 

A līmenis – 10 punkti, 
B līmenis – 9 punkti, 
C līmenis – 7 punkti, 
D līmenis – 6 punkti, 
E līmenis – 5 punkti.; 
2) centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā (vai bioloăijā) vērtējumu, 
kam jābūt ne zemākam par E līmeni.  

Iegūtie punkti tiek summēti un reflektanti tiek imatrikulēti, sākot no summāri 
lielākā punktu skaita, atbilstoši studiju vietu daudzumam.  

Studiju programmā „Farmācija” (41725) reflektantam jāuzrāda arī atestāta 
atzīme ėīmijā, kas nedrīkst būt zemāka par 5 ballēm. 

 
Pieteikties studijām koledžā var Latvijas Republikas pilsoĦi ar iepriekš iegūtu 

vidējo izglītību un personas, kurām ir tiesības uz Latvijas nepilsoĦu izdotu pasi, kā 
arī ārvalstnieki, kuriem ir vidējo izglītību apliecinoši dokumenti. 

Ar koledžas UzĦemšanas noteikumiem var iepazīties koledžas kancelejā.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.6.pielikums 
 
 
 

Akadēmiskā personāla saraksts, zinātniskie grādi un 
akadēmiskie amati, norādot docētāja vai viesdocētāja 

statusu 
 
 

 Docētāju sarakstā ir ietverti visi četrās koledžas programmās 
(„Ārstniecība” ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai, „Ārstniecība” 
vecmātes kvalifikācijas iegūšanai, „Māszinības” māsas kvalifikācijas 
iegūšanai, „Farmācija” farmaceita asistenta kvalifikācijas iegūšanai) 
darbu uzsākušie un plānotie docētāji un viesdocētāji – pavisam 60. 
 Studiju programmu īstenošana ir uzsākta ar 2006./2007. 
akadēmisko gadu, tāpēc saskaĦā ar noslēgtajiem Darba līgumiem koledžā 
šajā studiju gadā programmās ir nodarbināti 37 docētāji, no tiem 30 – 
pamatievēlēšanas vietā, 7 kā viesdocētāji. Kopumā studiju programmās 
plānots nodarbināt 60 mācībspēkus, kuru raksturojošie rādītāji sniegti šī 
pašnovērtējuma 4.2. punktā, šajā pielikumā un studiju programmu 
pašnovērtējumiem pievienotajās mācībspēku zinātniskajās biogrāfijās. 
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Nr. Mācībspēks Akadēmiskais grāds, kvalifikācija 

(pēc izglītības dokumenta) 
Pamatievēlēšanas vieta 

/ viesdocētājs 
1 Aija Andrusa Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija                                                               pM Pamatievēlēšanas vieta 

2 
Elita Apine Rīgas StradiĦa Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds 

Viesdocētājs 

3 Kārlis Auškāps Rīgas Medicīnas institūts - ārsta kvalifikācija                                                                pM Pamatievēlēšanas vieta 
4 Anna Birka Rīgas Medicīnas institūts – pediatra kvalifikācija                                                           pM Pamatievēlēšanas vieta 
5 Sigita Bukolovska 

Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta grāds                                                                    pM 
Pamatievēlēšanas vieta 

6 Velga Bunne 
 

Latvijas Universitāte – biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja kvalifikācija               pM 
 

Pamatievēlēšanas vieta 

7 Inese Bunga Rīgas Medicīnas institūts – ārsta stomatologa kvalifikācija **                                       pM Pamatievēlēšanas vieta 

8 Ausma Cēbere Rīgas Medicīnas institūts -provizora kvalifikācija                                                          pM Pamatievēlēšanas vieta 
9 Arita Danilāne  Rīgas Medicīnas institūts – ārsta pediatra kvalifikācija                                                  pM Pamatievēlēšanas vieta 
10 Rudīte Dauškane Rīgas StradiĦa Universitāte – māsas grāds Pamatievēlēšanas vieta 

11 Kristīne Embure - 
ZapoĜska 

Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds  Viesdocētājs 

12 Juris Firsts Rīgas Medicīnas institūts – ārsta pediatra kvalifikācija 
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola – profesionālais maăistra grāds 
uzĦēmējdarbības vadībā 

Pamatievēlēšanas vieta 
 

13 Gunta Freimane Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds Pamatievēlēšanas vieta 
14 Klaudija Hēla Latvijas Medicīnas akadēmija – veselības zinātĦu maăistra grāds veselības aprūpē Pamatievēlēšanas vieta 
15 Mirdza Indriksone Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija                                                               pM Pamatievēlēšanas vieta 
16 Inta Jansone Latvijas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija                                                           pM Pamatievēlēšanas vieta 
17 Inese Indrāne Rīgas StradiĦa Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds veselības aprūpē Pamatievēlēšanas vieta 
18 Sarmīte Ivuškāne Latvijas Valsts universitāte – biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja kvalifikācija    pM Viesdocētājs 
19 Maira Jansone Latvijas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija                                                           pM Viesdocētājs 
20 Biruta Kalēja Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija                                                               pM Pamatievēlēšanas vieta 
21 Ligita KalniĦa Rīgas Medicīnas institūts - provizora kvalifikācija                                                        pM Pamatievēlēšanas vieta 
22 Ināra Kantāne  Latvijas Universitāte - sociālo zinātĦu maăistra grāds ekonomikā Viesdocētājs 
23 Tatjana Karpovska Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija                                                               pM Pamatievēlēšanas vieta 
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24 Maija Kazia Liepājas Pedagoăiskais institūts – palīgskolas skolotāja kvalifikācija, 
Latvijas Universitāte – izglītības zinātĦu maăistra grāds 
 

Pamatievēlēšanas vieta 

25 Ruta Kidika Latvijas Valsts universitāte - bioėīmiėa kvalifikācija  
Latvijas Universitāte – dabas zinātĦu maăistra grāds ėīmijā 

Pamatievēlēšanas vieta 

26 Tamāra KĜaveniece Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds Pamatievēlēšanas vieta 
27 Maija Lagzdone Latvijas Valsts universitāte – filologa, vācu valodas pasniedzēja kvalifikācija                     pM Pamatievēlēšanas vieta 
28 Inta Laže Latvijas Medicīnas akadēmija – māszinību grāds, 

Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds 
Pamatievēlēšanas vieta 

29 Ingrīda Libora Latvijas Universitāte – sociālo zinātĦu maăistra grāds socioloăijā Pamatievēlēšanas vieta 
30 Sarma Lindenberga  Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija                                                                        pM Pamatievēlēšanas vieta 
31 GaĜina Lipska Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija                                                                        pM Pamatievēlēšanas vieta 
32 Lidija Losa Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds Pamatievēlēšanas vieta 
33 Andra Meirēna Latvijas Sporta Pedagoăijas akadēmija - 

pedagoăijas bakalaura grāds sporta zinātnēs, fizioterapeita kvalifikācija 
Viesdocētājs 

34 Sarmīte Melberga Rīgas Medicīnas institūts, ārsta – stomatologa kvalifikācija                                                  pM Pamatievēlēšanas vieta 
35 Grieta Meldrāja Rīgas Pedagoăiskais institūts – vidusskolas fiziskās audzināšanas, cilvēka anatomijas un fizioloăijas 

skolotāja kvalifikācija 
Pamatievēlēšanas vieta 

36 Jānis Mičāns Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija                                                                        pM Pamatievēlēšanas vieta 
37 Inta Miėele Latvijas Medicīnas akadēmija – māszinību grāds Viesdocētājs 
38 Jānis Pavlovskis  Latvijas Universitāte – filozofijas maăistra grāds Viesdocētājs 
39 Agija Pāža Latvijas Valsts universitāte – filologa, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja kvalifikācija **  pM Pamatievēlēšanas vieta 
40 Ardis Platkājis Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija,  

Rīgas Medicīnas institūts – medicīnas doktora grāds 
Viesdocētājs 

41 Indra Priedeslaipa Latvijas Medicīnas akadēmija – māszinību grāds Pamatievēlēšanas vieta 
42 Olga Prokofjeva Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija                                                                        pM Pamatievēlēšanas vieta 
43 Iveta Purne Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola “Attīstība” – sociālā darbinieka / sociālā pedagoga 

kvalifikācija, 
Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola “Attīstība” – profesionālais maăistra grāds sociālajā 
darbā 

Viesdocētājs 

44 Indulis PurviĦš Latvijas medicīnas akadēmija - medicīnas doktora zinātniskais grāds Viesdocētājs 
45 Rita Romanovska Rīgas StradiĦa Universitāte – māsas grāds *** Pamatievēlēšanas vieta 
46 Dita Raiska Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds  Viesdocētājs 
47 Amanda Smildzere Rīgas Medicīnas institūts – ārsta pediatra kvalifikācija                                                            pM Pamatievēlēšanas vieta 
48 Dace Snippe Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta grāds                                                                              pM Pamatievēlēšanas vieta 
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49 Marija SosĦina Latvijas Universitāte – humanitāro zinātĦu maăistra grāds filoloăijā Pamatievēlēšanas vieta 
50 Dzintra Strokša 

Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija                                                                          pM 
Pamatievēlēšanas vieta 

51 Inese Sniedze Rīgas Medicīnas institūts, provizora kvalifikācija                                                                       pM Pamatievēlēšanas vieta 
52 Agnese Stūrmane  Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta grāds                                                                                 pM Pamatievēlēšanas vieta 
53 Aivars SudrabiĦš Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija                                                                             pM Pamatievēlēšanas vieta 
54 Guntis Štrauss Rīgas Pedagoăiskais institūts – vidusskolas fiziskās audzināšanas, anatomijas un fizioloăijas skolotāja 

kvalifikācija 
Pamatievēlēšanas vieta 

55 Anita Vintere Rīgas Medicīnas akadēmija – ārsta grāds                                                                                     pM Pamatievēlēšanas vieta 
56 Maira Vīksna Rīgas StradiĦa Universitāte – māsas grāds *** Pamatievēlēšanas vieta 
57 Sandra Vītola Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija                                                                             pM Pamatievēlēšanas vieta 
58 Mārcis Zeibārts Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta pediatra kvalifikācija                                                       pM Viesdocētājs 
59 Maija Zemberga Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija                                                                            pM Pamatievēlēšanas vieta 
60 Ingolfs Jānis 

Žukovskis 
Latvijas Medicīnas iznstitūts – ārsta kvalifikācija,  
Latvijas Zinātnes padome – habilitēts medicīnas doktors 

Pamatievēlēšanas vieta 

* pM – Maăistra grādam pielīdzināma izglītība 
** Turpina studijas pedagoăijas maăistra studiju programmā LLU 
*** Turpina studijas pedagoăijas maăistra studiju programmā LU 
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2.pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgas medicīnas koledžas 
ilgtermiĦa attīstības 
koncepcija 2007. – 

2012.gadam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Apstiprināts ar Rīgas 1.medicīnas koledžas  
direktores 26.12.2006. rīkojumuNr.198 

 
Rīgas 1.medicīnas koledžas ilgtermiĦa attīstības  

koncepcija 2007. – 2012.gadam 
 
Pamatmērėis: Augsti kvalificētu, Latvijas darba tirgū pieprasītu, konkurētspējīgu speciālistu sagatavošana veselības aprūpes jomās atbilstoši LR 
likumdošanas prasībām un ES direktīvām. 
 
Stratēăiskie virzieni Prioritārie mērėi Uzdevumi Izpildes termiĦi 
1. Mūsdienīga 
koledža 

• Studiju programmu un 
koledžas sagatavošana 
akreditācijai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pirmā līmeĦa profesionālo 
studiju programmu 
„Ārstniecība”, „Māszinības” 
un „Farmācija” pilnveidošana. 

 
 
 
 
 

• Sagatavoties koledžas un četru licencēto 
koledžas 1.līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības programmu akreditācijai: 
„Māszinības” (41723) māsas 4.profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai, „Ārstniecība” 
(41721) vecmātes 4.profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai, „Ārstniecība” 
(41721) ārsta palīga 4.profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai, „Farmācija” 
(41725) farmaceita asistenta 4.profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai.  

• Iesaistīt visu koledžas kolektīvu darbības 
prioritāšu noteikšanā uzdevumu plānošanā, 
īstenošanā un rezultātu analīzē. 

• Pilnveidot kursu programmas un studiju 
kursu aprakstus.  

• Pilnveidot un paplašināt patstāvīgo darbu 
tematisko izvēli, saistot to ar pētnieciskajiem 
virzieniem izglītības programmā, 
pilnveidojot vērtēšanas kritērijus. 

• Farmaceita asistenta programmā izveidot 
elektronisko saziĦu ar aptiekām mācību 
prakšu metodiskajai vadīšanai. 

Līdz 2007.gada maijam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007. – 2012. 
 
 
2007. – 2012. 
 
2007. – 2012. 
 
 
 
 
 
2007. – 2010. 
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• Pēctecības sekmēšana studiju 

programmā „Farmācija”. 
 
 

• Veidot aktuālu informatīvo 
studiju un pētniecisko bāzi. 

 
 
 

• Inovatīvas un mūsdienīgai 
medicīnas koledžai atbilstošas 
aktuālas materiāli tehniskās 
bāzes veidošana; esošās 
pilnveidošana. 

 
 

 

• Sadarboties ar Rīgas StradiĦa Universitāti, 
attīstot pēctecību „4.              5. 
kvalifikācijas līmenis” studiju programmas 
„Farmācija” ietvaros. 

• Modernizēt bibliotēkas darbu ar jaunām IT. 
• Papildināt bibliotēkas fondus ar jaunākajām 

grāmatām izglītības programmās latviešu, 
vācu, angĜu un krievu valodā. 

• Paplašināt elektronisko bibliotēku. 
• Iesaistīties ES un citos projektos un 

programmās, kas paredzētas infrastruktūras 
renovācijai, iekārtu, aprīkojuma, tehnoloăiju 
iegādei, modernizēšanai. 

• Sadarboties ar darba devējiem aktuālas 
materiāli tehniskās bāzes veidošanā. 

• Izmantot ārzemju partneru pieredzi aktuālas 
materiāli tehniskās bāzes veidošanā. 

 
2007. – 2012. 
 
 
 
2007. – 2012. 
 
2007. – 2012. 
 
2007. – 2012. 
2007. – 2012. 
 
 
 
2007. – 2012. 
 
2007. – 2012. 

Plānotie rezultāti 
 

• Ir akreditētas 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas „Māszinības”, „Farmācija” un „Ārstniecība” (vecmātes kvalifikācijas 
iegūšanai un ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai). 

• Koledžā ir aktuāla, mūsdienīga mācību materiāli tehniskā bāze studijām un pētniecībai. 
• Ir izveidota un darbojas pēctecība studiju programmas „Farmācija” ietvaros (4.              5. kvalifikācijas līmenis). 
• Ir darba tirgus prasībām atbilstošs, aktualizēts studiju programmu saturs. 
• Ir papildināts bibliotēkas fonds un paplašināta elektroniskā pieejamība informācijai, datu bāzēm specialitātē. 

2. Studiju 
programmas 

• Studiju programmu 
nepārtrauktas pilnveidošanas 
procesā panākt to pastāvīgu 
konkurētspēju un atbilstību 
darba tirgus prasībām. 

• Turpināt īstenot pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības programmas 
„Māszinības”, „Farmācija” un „Ārstniecība” 
ar vecmātes kvalifikāciju un ārsta palīga 
kvalifikāciju. 

• Uzsākt īstenot 1.līmeĦa profesionālās 

2007. – 20012. 
 
 
 
 
2010. 
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augstākās izglītības programmu 
„Zobārstniecība” ar zobārstniecības māsas 
kvalifikāciju. 

• Uzsākt īstenot 1.līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības programmu 
„Zobārstniecība” ar zobu tehniėa 
kvalifikāciju. 

 
 
 
2012. 

Plānotie rezultāti 
 

• Visas koledžā realizētās studiju programmas ir konkurētspējīgas, atbilstošas darba tirgus prasībām, pievilcīgas reflektantiem un studentiem. 
• Paralēli studiju programmām „Māszinības”, „Farmācija” un „Ārstniecība” uzsāktas jaunas 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

programmas „Zobārstniecībā” - ar zobārstniecības māsas un zobu tehniėa kvalifikāciju. 
 

• Profesionālās orientācijas un izglītošanas 
pasākumu cikla organizēšana: 

- Profesiju dienas, 
- Veselības dienas Latvijas pilsētu un 

rajonu vispārizglītojošās skolās, 
- Profilakses pasākumi Latvijas pilsētu 

un rajonu vispārizglītojošās skolās, 
- Koledžas prezentācija izstādē 

„Skola”. 
• Reklāma masu mēdijos. 
• Informācija koledžas mājas lapā, citās 

interneta datu bāzēs. 

 3. Studentu skaits • Studentu kontingenta 
piesaistīšana un saglabāšana 

• Imatrikulēto studentu skaits un plānotais 
pieaugums: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

140 („Ārstniecība” – ārsta palīga, vecmātes 
kvalifikācija, „Māszinības” – māsas 
kvalifikācija, „Farmācija” – farmaceita asistenta 
kvalifikācija) 
 

2007. 
(2006./2007.st.g.) 
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+ 150 (iepriekšminētajās studiju programmās) 2008. 
+ 150 (iepriekšminētajās studiju programmās) 2009. 
+ 150 (iepriekšminētajās studiju programmās) 
+ 30 studenti izglītības programmā 
„Zobārstniecība” – zobārstniecības māsas 
kvalifikācija = 180 

2010. 

  
+ 180 (iepriekšminētajās studiju programmās) 2011. 
+ 180 (iepriekšminētajās studiju programmās) 
 
+ 50 studenti izglītības programmā 
„Zobārstniecība”- zobu tehniėa kvalifikācija 

2012. 

Kopējā studējošo skaita prognoze uz 
20012.gadu   -        520. 

 

Plānotie rezultāti 
 

• Studējošo skaita pieaugums, pēc 2006./2007. studiju gada plānojot katru gadu imatrikulēt + 150 studentus (studiju programmās „Ārstniecība” – 
ārsta palīga, vecmātes kvalifikācija, „Māszinības” – māsas kvalifikācija, „Farmācija” – farmaceita asistenta kvalifikācija). 

• Studējošo skaita pieaugums, imatrikulējot studentus jaunās studiju programmās: 
       „Zobārstniecība” – zobārstniecības māsa + 30               2009.g.,  
                                                                         + 30               2010.g. 
      „Zobārstniecība” - zobu tehniėis               + 50               2012.g.) 
• Profesionālās orientācijas, izglītošanas un reklāmas rezultātā tiek nodrošināts studentu kontingents.  

 
4. Koledžas budžeta 
nodrošinājums 

Finanšu stratēăija koledžas darbības nodrošināšanai 
 
       Koledžas finansējuma pamats ir valsts budžeta dotācija. Koledžas uzdevums ir panākt esošā finansējuma optimālu 
izlietošanu un izdevumu samazināšanu, kā arī, attīstot pašu ieĦēmumu no maksas pakalpojumiem, rast iespējas papildus 
finanšu resursu iegūšanai. 
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       Rīgas 1.medicīnas koledžas finanšu stratēăija paredz sekojošus avotus: 
• dotācija no valsts pamatbudžeta; 
• pašu ieĦēmumi no maksas pakalpojumiem: 

- ieĦēmumi par izglītības pakalpojumiem (maksas tālākizglītības kursi – tiešo maksājumu un līdzfinansējuma 
veidā), 

- ieĦēmumi par nedzīvojamo telpu nomu, 
- ieĦēmumi par Studentu dienesta viesnīcas pakalpojumiem; 

• valsts investīcijas; 
• Eiropas sociālo fondu līdzekĜu piesaistīšana; 
• Sadarbības partneru piešėirtie finanšu līdzekĜi noteiktu mērėprogrammu atbalstam. 

 
       Valsts dotācija tiek noteikta atbilstoši valsts pasūtījumam – apstiprinātajam audzēkĦu uzĦemšanas plānam. Būtiska 
koledžas finanšu stratēăijas daĜa ir panākt sabiedrības vajadzību apmierināšanai atbilstoša, pieaugoša valsts apmaksāto mācību 
vietu skaita nodrošināšanu, līdz ar valsts finansējuma nodrošinājumu. 
        Koledžas attīstības stratēăija paredz un plāno studiju vietu skaita palielināšanos, kā arī atvērt jaunas studiju programmas.  
 
       Pašu ieĦēmumu attīstības plāns paredz jau esošo pakalpojumu uzlabošanu un pakalpojumu klāsta paplašināšanu. Nozīmīgs 
esošais ieĦēmumu avots ir Studentu dienesta viesnīcas pakalpojumi, kuru līdzšinējais pieprasījums liecina par iespējām 
palielināt ieĦēmumus, vienlaikus uzlabojot infrastruktūras pakalpojumu kvalitāti. Paredzama nedzīvojamo telpu nomas maksas 
palielināšana uz esošo līgumu pamata sakarā ar komunālo maksājumu sadārdzinājumu. 
 
      Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu apguvi, iecerēts uzlabot un pilnveidot esošo studiju bāzi, piesaistot ES 
fondu finansējumu. 
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Nepieciešamie līdzekĜi * 
 
  2008.gads 2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 
       
 Izdevumi kopā 1216394 1561062 1713938 1851622 1996309 
       
1. Atlīdzība t.sk. 1000314 1284449 1410977 1525100 1645087 
 Atalgojumi 806120 1035095 1137059 1229027 1325721 
 D/dev. Valsts sociālās 194194 249354 273918 296073 319366 
 Apdroš.obl.iemaksas      
2. Komandējumu izmaksas 2218 2848 3128 3381 3647 
3. Pakalpojumu apmaksa 58844 75558 83001 89715 96773 
4. Materiāli, energoresursi, 50816 65250 71678 77476 83571 
 ūdens un inventārs      
5. Grāmatu un žurnālu  13749 17655 19394 20962 22611 
 iegāde       
6. Iekārtu iegādes un 46437 59627 65500 70798 76368 
 modernizēšanas izmaksas      
       
7. Sociālie pabalsti t.sk. 44016 55675 60260 64190 68251 
 Stipendijas 35616 45050 48760 51940 55226 
 Transporta izdev. 8400 10625 11500 12250 13025 
 
* Aprēėins veikts, pamatojoties uz studiju vietas bāzes izmaksu aprēėinu 2007.gadam. 
 

Stratēăiskie virzieni Prioritārie mērėi Uzdevumi Izpildes termiĦi 
5. Akadēmiskais 
personāls 

• Akadēmiskais personāls, kurš  
profesionāli, zinoši un humāni 
nodrošina studiju programmu 
īstenošanu. 

 

• Veicināt un atbalstīt docētāju 
- profesionālo un pedagoăisko 

pilnveidi, 
- mācības Augstskolu didaktikas 

kursos, 

2007. – 2012. 
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• Akadēmiskais personāls, kurš 
ir atvērts tālākizglītībai.  

- piedalīšanos pētnieciskajā un 
projektu darbā. 

• Attīstīt sadarbību ar  
- RSU Farmācijas fakultātes 

mācībspēkiem, 
- LLU Izglītības un mājsaimniecības 

institūtu 
• Piesaistīt ārzemju vieslektorus. 
• Iesaistīt studiju procesā vairāk docētāju ar 

doktora zinātnisko grādu. 
• Organizēt profesionālās un pedagoăiskās 

pilnveides seminārus, lekciju ciklus koledžā. 
 
• Veicināt docētāju ar maăistra grādu 

pieaugumu. 
 

• Veicināt docētāju ar doktora grādu (vai 
doktorantu) pieaugumu 

 
 
2007. – 2012. 
 
 
 
 
2007. – 2012. 
2007. – 2012. 
 
2007. – 2012. 
 
 
 
2 maă. – 2009. 
2 maă. – 2010. 
 
1 dokt. – 2011. 
1 dokt. - 2012. 

Plānotie rezultāti 
 

• Studējošo aptaujas liecina, ka docētāji ir profesionāli, zinoši, humāni, atvērti inovācijām profesijā un pedagoăijā. 
• Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības rezultāti ir aktuāli un nozīmīgi darba tirgum. 
• Akadēmiskais personāls realizē kopīgus pētījumus ar studentiem. 
• Koledžas profesionālo, pedagoăisko un pētnieciskās darbības līmeni paaugstina sadarbība ar citu augstskolu pieredzējušiem, kvalificētiem 

docētājiem, ārzemju vieslektoriem. 
 
6. Studiju process • Brīva, radoša un līdzatbildīga 

studentu un docētāju sadarbība 
studiju procesā. 

• Veicināt mūsdienīgu zināšanu kompetentu 
izmantošanu. 

• Nodrošināt profesionālo konkurētspēju un 
humānistisko, ētisko principu nozīmes 
izpratni profesionālajā darbībā. 

2007. – 2012. 
 
2007. – 2012. 
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• Atbalstīt studējošo pašpārvaldes darbību. 
• Attīstīt studentu sadarbības prasmes. 
• Nodrošināt docētāju            studējošo 

sadarbību studiju procesā. 
• Veicināt docētāju profesionālās un 

pedagoăiskās meistarības paaugstināšanu. 

2007. – 2012. 
2007. – 2012. 
 
2007. – 2012. 
2007. – 2012. 
 

Plānotie rezultāti 
 

• Studējošo aptauju rezultāti liecina par labu sadarbību docētājs               students studiju procesā un ārpusstudiju aktivitātēs. 
• Koledžas absolventu aptauju rezultāti liecina par labu konkurētspēju darba tirgū, studiju laikā iegūtām labām profesionālajām pamatzināšanām 

un prasmēm un labām profesionālās un vispārcilvēciskās saskarsmes spējām. 
• Pozitīvas atsauksmes par koledžas praktikantiem un absolventiem no darba devējiem. 

 
7. Sociāla vide • Studentu un docētāju 

sadarbība studiju procesā, 
pētnieciskajā darbībā, 
ārpusstundu aktivitātēs. 

 
 
 
 

• Studentu, docētāju, darbinieku 
attiecības veidot, balstoties uz 
ētiskajiem principiem un 
estētiskajām vērtībām.  

 

• Uzturēt pozitīvu komunikatīvo saikni 
docētājs                students studiju un 
ārpusstudiju procesā. 

• Atbalstīt studentu pašpārvaldes sabiedriskās, 
studiju, pētnieciskās, mākslinieciskās un 
citas radošās aktivitātes. 

• Kopīgi līdzdarboties koledžas tradicionālo 
pasākumu (profesionālo, valsts un gadskārtu 
svētku, konkursu, veselības dienu) 
organizēšanā un jaunu pasākumu veidošanā. 

• Kopīgi bagātināt koledžas kultūrvidi. 

2007. – 2012. 
 
 
2007. – 2012. 
 
 
2007. – 2012. 
 
 
 
 
2007. – 2012. 
 

Plānotie rezultāti 
 

• Koledžas sociālā un kultūrvide ir labvēlīga un patīkama docētājiem un studentiem (Viens no indikatoriem – studējošo un docētāju aptauju 
rezultāti). 

• Pozitīva saskarsmes vide paaugstina darbinieku darba efektivitāti, studējošo studiju sasniegumus. 
• Labvēlīga sociālā vide piesaista jaunos reflektantus / studentus. 
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8. Pētniecība • Pētniecības nodrošināšana 
saskaĦā ar Rīgas 1.medicīnas 
koledžas mērėprogrammu 
2006. – 2012.gadam. 

 
• Pētījumu saistība ar darba 

tirgus interesēm un prakses 
bāžu izmantošana pētījumu 
veikšanā. 

 

• Veikt finansējuma piesaistīšanu pētniecībai 
(Ar ES fondu starpniecību u.c.). 

• Veidot sadarbību ar zinātniskajiem un citiem 
profesionāli atpazīstamiem izdevumiem 
pētījumu publicēšanā. 

• Pilnveidot pētniecības virzienus, aktualizēt 
tēmas atbilstoši darba tirgus ieteikumiem, 
darba tirgus prasībām. 

• Pētniecības darba organizēšanā un pētījumu 
veikšanā iesaistīt koledžas absolventus, kā 
arī docētājus, studentus un nozares 
speciālistus no ārvalstīm. 

2007. – 2012. 
 
2007. – 2012. 
 
 
2007. – 2012. 
 
 
2007. – 2012. 
 

Plānotie rezultāti 
 

• Pētniecības darbā aktīvi iesaistījušies visi koledžas studenti un docētāji. 
• Pētījumu tēmas ir aktuālas darba devējiem; pētījumi ir interesanti un konkurētspējīgi. 
• Pētījumu rezultāti tiek prezentēti zinātniskajās konferencēs un publicēti zinātniskajos un citos nozarē atpazīstamos izdevumos. 

 
9. Izglītības kvalitāte • Kvalitatīvas izglītības 

sniegšana studējošajiem 
• Nodrošināt izglītības kvalitāti atbilstoši 

darba tirgus prasībām. 
• Paplašināt zinātniski pētniecisko darbību. 
• Atjaunot akadēmisko personālu. 
• Veicināt docētāju tālākizglītību, t.sk. 

pašizglītību 
- profesionālajās nozarēs, 
- pedagoăijā u.c. 

• Regulāri pilnveidot studiju saturu un 
studentu sasniegumu vērtēšanu. 

• Veikt studiju procesa vadības un studiju 
satura pašnovērtējumu. 

• Nodrošināt sadarbību ar profesionālājām 
asociācijām (Latvijas Vecmāšu asociāciju, 

2007. – 2012. 
 
2007. – 2012. 
2007. – 2012. 
2007. – 2012. 
 
 
 
2007. – 2012. 
 
2007. – 2012. 
 
2007. – 2012. 
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Latvijas Farmaceitu biedrību u.c.). 
• Veikt izglītības kvalitātes vadību un 

uzraudzību saskaĦā ar Rīgas 1.medicīnas 
koledžas iekšējās kontroles un 
pilnveidošanas struktūrplānu.  

 
2007. – 2012. 

Plānotie rezultāti 
 

• Darba devēju aptaujas liecina par absolventu labu konkurētspēju darba tirgū, studiju laikā iegūtām labām profesionālajām zināšanām. 
• Pozitīvas atsauksmes par nodrošināto izglītības kvalitāti absolventu un studentu aptaujās. 
 

10. Darbība projektos • Studiju programmu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana: 
iekārtu, piederumu, 
aprīkojuma, tehnoloăiju 
iegāde, modernizēšana. 

• Bibliotēkas nodrošinājums ar 
informācijas resursiem. 

• Zinātniski pētnieciskās 
darbības attīstīšana. 

• Koledžas informācijas un 
komunikācijas sistēmu 
attīstīšana. 

• Koledžas un Studentu dienesta 
viesnīcas ēku un telpu 
renovācija. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Galvenais uzdevums: izpildīt projektu 
aktivitātēs noteiktās darbības projektu mērėu 
sasniegšanai. 

2007. - 2012. - 2013. 
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            Finansējuma pieprasījums dažādu projektu ietvaros 
 
Nr.p.k. Projekts / veids 

Projekta darbības laiks 
Mērėis Pieprasījuma 

laiks 
Summa 

1. 
 

EEZ  finanšu instrumenta un 
Norvēăijas valdības 
divpusējais finanšu 

instruments 

Farmaceita asistenta, zobu tehniėa, zobārstniecības 
māsas un zobārsta asistenta izglītības programmu 
uzlabošana, materiāli tehniskās bāzes atjaunošana + 
daĜēja koledžas telpu renovācija. 

2007.gada  
5. marts 

540 080 EUR 

2. VM programma 
„Cilvēkresursu attīstība 

veselības aprūpē”  2006. – 
2015.gadam. 

ES struktūrfonds (ERAF) 

� 240 000 lati koledžas dienesta viesnīcas 
rekonstrukcijai, kas sadalās : 

2007.gads – 111 400 Ls, 
2008.gads – 100 000 Ls, 
2009.gads – 90 000 Ls. 
� 333 000 lati koledžas studiju ēkas rekonstrukcijai, 

kas sadalās: 
2007.gadā – 120 000 Ls, 
2008.gadā – 100 000 Ls, 
2009.gadā – 110 000 Ls. 
� 727 00 lati studentu apmācībai nepieciešamās 

zobārstniecības un citas tehnikas iegādei, kas sadalās: 
2007.gadā – 222 300 Ls , 
2008.gadā – 117 500 Ls, 
2009.gadā – 104 200 Ls, 
2010. gadā – 98 000 Ls, 
2011.gadā – 63 000 Ls, 
2012.gadā – 8000 Ls, 
2013. gadā – 8000 Ls, 
2014.gadā – 98 00 Ls, 
2015.gadā – 8000 Ls. 
� 90 000 lati bibliotēkas nodrošinājumam ar 

informācijas resursiem, kas sadalās: 
No 2007. gada līdz 2015.gadam     10 000 lati gadā. 
 

2006.gads 
 

1 390 000 Ls 
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3.  Plāns /  prognoze par 
nepieciešamo finansējumu no 
2007. līdz 2013.gadam 3.OP 

„Infrastruktūra un 
pakalpojumi” ietvaros 

� Ēku un būvju infrastruktūras būvniecība un 
renovācija – 1 500 000 Ls,- 

� Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloăiju iegāde, 
modernizēšana un uzstādīšana. -  2 300 000 Ls,- 

2006.gada 
marts 

3 800 000 Ls 

4. Plāns / prognoze par 
finansējumu struktūrfondu 
plānošanas jomā 3.darbības 

programmai „Infrastruktūra un 
pakalpojumi”, aktivitāte 
„Publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu un 
pakalpojumu attīstība” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galvenās plānotās aktivitātes Kā aktivitātes īstenošana 
nodrošinās projekta mērėa 

sasniegšanu 

Aktivitātes izmaksas LVL 

Telpu sagatavošana 
elektroinstalācijas plāna 
izstrāde 

Plāns Ĝaus precīzāk 
nodrošināt resursus mērėa 
sasniegšanai un palīdzēs 
identificēt potenciālos riskus 

8 000 

Datortīkla ievilkšana Lai saslēgtu datorus vienotā 
informācijas sistēmā un 
pieslēgtu internetam 

20 000 

Servera, datoru, projektoru 
iegāde un uzstādīšana 

ěaus nodrošināt koledžas 
darbu atbilstīgi izstrādātajam 
elektronizācijas plānam 
(Nodrošināta darba uzsākšana 
BIN apmeklētājiem 

60 000 

Programmatūru iegāde, 
instalācija 

Datoru un servera darbības 
nodrošināšana 

17 000 

Datu bāzes veidošana Nodrošināta BIN informācija 12 000 
Mājas lapas veidošana – 
esošās pilnveidošana 

Popularizēta koledža un ziĦas 
par to 

4 000 

Cita tehnika BIN darbības 
nodrošināšanai 

 27 000 

Darba apmaksa un 
administratīvie izdevumi 

 9 000 
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  Finansējuma pieprasījums dažādu projektu ietvaros 
 

Nr.p.k. Projekts / veids 
Projekta darbības laiks 

Mērėis Pieprasījuma 
laiks 

Summa 

5.  IZM finansējums zinātniskās 
darbības attīstībai un 

infrastruktūras nodrošināšanai 
augstskolās un koledžās 

Ar zinātniski pētniecisko darbību saistītu iekārtu, 
tehnoloăiju iegāde 

2007.g. maķts 5052 

 
Plānotie rezultāti 

 
• Uzlabota, atjaunota, paplašināta koledžas materiāli tehniskā bāze. 
• Iegādātas jaunas iekārtas, instrumenti, aprīkojums studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai. 
• Uzlabota koledžas mācību darba kvalitāte, darba vide. Sistematizēta BIN datu bāze, dodot iespēju studentiem, mācību spēkiem apgūt ātrāk un 

kvalitatīvāk informāciju, izmantojot pasaules informācijas tīmekli. 
• Veikti renovācijas, infrastruktūras atjaunošanas darbi koledžas mācību korpusā Tomsona ielā 37 un Studentu dienesta viesnīcā  
       Tomsona ielā 39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgas 1.medicīnas koledžas 
2006./2007.studiju gada 

ciklogramma 
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4.pielikums 
 

 
Informācija par studējošo prakses bāzēm un prakses nolikums 

 
 Studiju programmu īstenošanā un kvalitatīvā studentu sagatavošanā 
specialitātē Ĝoti nozīmīgs faktors ir cieša sadarbība ar profesionālajām 
asociācijām, darba devējiem, prakšu bāzēm. 
 Prakses ārpus koledžas notiek un tiek plānotas dažādās veselības aprūpes 
iestādēs. 

Galvenās prakšu bāzes: 
• Valsts SIA „Traumatoloăijas un ortopēdijas slimnīca”, 
• Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas 1. 

slimnīca”, 
• A/S „Latvijas Jūras medicīnas centrs”, 
• VAS „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, 
• Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 2. slimnīca”, 
• Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Dzemdību nams”, 
• Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacija, 
• Ăimenes ārstu prakses, ambulances, doktorāti, 
• Citas Latvijas pilsētu un rajonu lielākās slimnīcas, 
• SIA „Hansa Pharma” Ăimenes aptiekas (29), 
• SIA „Saules aptiekas” (15), 
• AS „Recipe Plus”, 
• SIA „Baltfarm” aptiekas (14), 
• AS „Grindeks”, u.c. 

 
Sadarbības procesā ar darba devējiem un prakses bāzēm koledžas galvenie mērėi ir: 

- Izzināt stāvokli darba tirgū: pieprasījumu pēc speciālistiem, jaunām 
kvalitātes prasībām speciālistiem, profesionālajām perspektīvām un 
izaugsmes iespējām; 

- Noskaidrot darba devēju viedokli par studiju programmu satura 
atbilstību darba devēju izvirzītajām prasībām (aptaujas, anketēšana); 

- Iesaistīt darba devējus studiju rezultātu kvalitātes novērtēšanā, iekĜaujot 
kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvā; 

- Sekmēt darba devēju aktīvu piedalīšanos studiju programmu satura 
pilnveidošanā un studentu un pasniedzēju pētnieciskās darbības 
atbalstīšanā; 

- SaĦemt no darba devējiem konkrētus pasūtījumus lietišėajiem 
pētījumiem. 
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5.pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kabinetu un auditoriju 
saraksts ar nepieciešamo 

materiāltehnisko 
nodrošinājumu 2006./2007. 

studiju gadā 
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5.pielikums 
Kabinetu, laboratoriju un auditoriju saraksts ar nepieciešamo materiāltehnisko 

nodrošinājumu 2006./2007.studiju gadā* 
 
       * Vairākus kabinetus, laboratorijas un  
       auditorijas (piemēram, Anatomijas,   
       Fizioloăijas, Pediatrijas u.c.) izmanto  
       dažādu izglītības programmu studenti. 
 

Nosaukums Tehniskais un metodiskais nodrošinājums 
1. 2. 

Auditorija Nr.2 Aprīkojums (mēbeles, baltā tāfele, kodoskops, u.c.) 
teorētiskajām nodarbībām 30 studentiem 

Fizioloăijas laboratorija  
(Nr.4) 

Aprīkojums (mēbeles, tāfele) nodarbībām 20 studentiem. 
Aprīkojums asinsspiediena mērīšanai 
(asinsspiediena mērītāji dažādi, fonendoskopi).  
Aprīkojums cukura līmeĦa noteikšanai  
(glukometrs accutrend GC;glukometrs accutrend Alpha). 
Aprīkojums  ektrokardiogrammu  veikšanai 
(elektrokardiogrāfs; aparāts EKG -1 kanālu). MuskuĜu 
spēka noteikšanai (dinamometrs). Histoloăisko preparātu 
pētīšanai (histoloăijas materiāls, mikroskopi). Tabulas 
(fizioloăijā , mikrobioloăijā -atbilstoši tēmām ). Planšetes ( 
asins formelementi). Metodiskie materiāli  fizioloăijā un 
mikrobioloăijā. 

Auditorija Nr.9     Mēbeles un aprīkojums (tāfele) 36 studentu teorētisko 
nodarbību nodrošināšanai. Planšetes. Mācību metodiskie, 
uzskates materiāli 

Anatomijas kabinets (Nr.10)     Mēbeles un aprīkojums ( kodoskops ) 12 studentu 
praktisko nodarbību nodrošināšanai. 
    Skelets un kauli kaulu sistēmas anatomijas apguvei. 
    MuskuĜu,  asinsvadu, nervu modeĜi  muskuĜu, asinsvadu, 
nervu sistēmas anatomijas apguvei. 
    Dažādu orgānu modeĜi attiecīgā orgāna anatomijas 
apguvei. Metodiskie materiāli, anatomijas plakāti, 
anatomijas atlass. Dators ar interneta pieeju un printeris. 

Botānikas un farmakognozijas 
kabinets (Nr.35, 36) 

    Mēbeles un aprīkojums ( kodoskops, kopētājs, tāfele, 
dators) 18 studentu nodarbību nodrošināšanai. Mikroskopi, 
mikroskopa preparātu komplekti. Metodiskie materiāli un 
uzskates līdzekĜi, izdales materiāli, uzdevumi praktiskajām 
nodarbībā, lekciju materiāli u.c. 

ZāĜu formu tehnoloăiju,  
medicīnisko preču kabinets 
(Nr.74, 75) 

    Mēbeles un aprīkojums (tāfele, kodoskops, ) studentu 
praktisko un teeorētisko nodarbību nodrošināšanai. 
Diaprojektors, ekspresdiagnostikas aparāts un piederumi, 
kases aparāts, gaisa plūsmas mērītājs. Aprīkojums zāĜu 
gatavošanai. Aprīkojums sterilo šėīdumu filtrēšanai 
(sadarbībā ar „Grindeks”). Metodiskie materiāli un 
uzskates līdzekĜi zāĜu formu tehnoloăijā un medicīniskajām 
precēm. 

Auditorija Nr.65     Mēbeles un aprīkojums ( tāfele ) 36 studentu nodarbību 
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nodrošināšanai.  
Farmakoloăijas kabinets 
(Nr.52) 

    Mēbeles un aprīkojums (tāfele) 12 studentu nodarbību 
nodrošināšanai.  

Auditorija Nr.30  Mēbeles un aprīkojums (tāfele) 30 studentu nodarbību 
nodrošināšanai. Planšetes.  

Ėīmijas kabinets (Nr.29, 34)     Mēbeles un aprīkojums (tāfeles, kodoskops) katrā 
kabinetā 12 studentu praktisko nodarbību nodrošināšanai. 
Datori. Skaneris. Centrifūgas. Žāvējamais skapis. 
Fotoelektrokolorimetrs. Magnētiskie maisītāji. Svari. 
Mikroskopi. Ūdens dejonizators. Pehametrs. Velkmes 
skapji. Tabulas. Metodiskie materiāli un uzskates līdzekĜi.  

Farmācijas organizācijas 
kabinets 
(Nr.53) 

    Mēbeles un aprīkojums (tāfele) 18 studentu nodarbību 
nodrošināšanai. Diaprojektors. Medikamentu paraugi. 
Metodiskie materiāli. 

Dzemdniecības kabinets 
(Nr.16) 

    Mēbeles un aprīkojums (tāfele, kodoskops) 10 studentu 
praktisko nodarbību nodrošināšanai. 
 Aprīkojums grūtnieču novērošanai un aprūpei: 
stetoskopi,fonendoskopi, tonometri, pelviometri, 
mērlentes, grūtnieču kalendāri, mulāža –dzemdību 
simulators, vingrošanas krēsls. 
Aprīkojums dzemdību biomehānismu apgūšanai un 
dzemdību simulācijas uzdevumiem: iegurĦi, mulāžas, 
lelles, ginekoloăiskais krēsls. 
Aprīkojums dzemdību patoloăiju apgūšanai: patoloăiski 
iegurĦi, patoloăiskas galviĦas konfigurācijas. 
    Aprīkojums jaundzimušā aprūpei un kopšanai: dzemdību 
komplekts, gĜotu atsūcējs, skābekĜa maskas, pārtinamais 
galdiĦš un kopšanas piederumi, piena atslaucējs. 
    Instrumenti un materiāli dažādu manipulāciju veikšanai 
dzemdniecībā un ginekoloăijā, piem. uztriepju noĦemšanai, 
vakumekstrakcijai, stangām, legālam un medicīniskam 
abortam, kraniotomijai, šuvju uzlikšanai. 
     Uzskates un metodiskie materiāli ăimenes veselības un 
plānošanas jautājumos: dažādu veidu kontracepcijas 
līdzekĜi, mulāžas. Mācību filmas par dzemdniecības un 
ginekoloăijas tēmām. Dators ar interneta pieeju. 

Kabinets Nr.47 Mēbeles un aprīkojums ( tāfele, kodoskops ) 14 studentu 
praktiskai un arī teorētiskai apmācībai. 
    Uzskates un metodiskie materiāli atbilstoši studiju 
programmai. Aprīkojums iemaĦu apgūšanai propedeitikā: 
fonendoskopi, tonometri, CV diski ar auskultatīvo atradi. 
    Aprīkojums plaušu funkcionālo rādītāju noteikšanai. 
    Aprīkojums cukura līmeĦa noteikšanai asinīs: 
glukometrs, stripi, lancetes. Mācību filmas par 
medikamentu ievadīšanas tehniku. 
    Dators ar interneta pieeju un printeris. 

Auditorija Nr.50 Mēbeles un aprīkojums (tāfele u.c.) atbilstošs 30 studentu 
teorētiskajai apmācībai. 

Auditorija Nr.55 Mēbeles un aprīkojums (tāfele, kodoskops) atbilstošs 30 
studentu teorētiskajai apmācībai. 
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Aprūpes laboratorija  
(Nr.59) 

Aprīkojums (mēbeles, tāfele, kodoskops) nodarbībām 30 
studentiem. Aprīkojums vitālo rādītāju noteikšanai. 
Funkcionālā slimnieku gulta. GaldiĦš un aprīkojums 
procedūru veikšanai. Klizmu mulāža. Vīriešu – sieviešu 
kateterizācijas mulāža.  

Ėirurăijas kabinets (Nr.60) Aprīkojums (mēbeles, tāfele) nodarbībām 14 studentiem. 
Aprīkojums ėirurăisko galdiĦu sagatavošanai. Aprīkojums 
brūču primārajai apstrādei un brūču šūšanai. Planšetes. 
Ilustratīvais materiāls. Aprīkojums palīdzības sniegšanai 
traumu gadījumos. Metodiskie materiāli.  

Neatliekamās palīdzības un  
intensīvās terapijas 
kabinets (Nr.43) 

Aprīkojums (mēbeles, tāfele) teorētiskajām un 
praktiskajām nodarbībām 20 studentiem. Plakāti. 
Videomagnetafons, televizors un video kasetes ar mācību 
materiāliem profesionāli tehniskajās iemaĦās, neatliekamā 
palīdzībā, infūzu terapijā. Funkcionālā slimnieku gulta. 
Mulāžas. I/v sistēma. ElpceĜu atsūcējs. Aprīkojums vitālo 
rādītāju noteikšanai. Dators, printeris. 

Pediatrijas kabinets (Nr.44) Aprīkojums (mēbeles, tāfele, kodoskops,) praktiskajām 
nodarbībām 15 studentiem. Metodiskie materiāli ,atbilstoši 
izglītības programmas studiju kursam pediatrijā. Planšetes. 
Aprīkojums jaundzimušā un zīdaiĦa kopšanai. Aprīkojums 
bērna veselības stāvokĜa un attīstības izvērtēšanai. Lelles. 
Barojošo maisījumu paraugi. 

Auditorija Nr.45 Aprīkojums (mēbeles, tāfele) teorētiskajām nodarbībām 30 
studentiem. 

Pirmsklīnikas kabinets  
(Nr.56) 

Aprīkojums (mēbeles, tāfele) praktiskajām nodarbībām 14 
studentiem. Metodiskais materiāls -atbilstoši izglītības 
programmai un studiju kursa konkrētajai tēmai. 
Aprīkojums sterilā  materiāla sagatavošanai. Aprīkojums 
medikamentu uzglabāšanai un izsniegšanai (ledusskapis 
medikamentu uzglabāšanai, dažādas formas  medikamenti). 
Aprīkojums neatliekamās medicīniskās palīdzības 
sniegšanai traumu gadījumos (medikamenti brūču  
apstrādei , aprīkojums mugurkaula kakla  daĜas fiksācijai,  
universālā šina u.c.). Aprīkojums dažādu manipulāciju 
veikšanai . Mulāžas. Perfuzors  I/V medikamentu 
ievadīšanai. Aprīkojums medikamentu I/V ievadīšanai. 
Pacienta gulta. 
Medicīniskie skapji aprīkojuma un metodisko materiālu 
izvietošanai. Aprīkojums vitālo rādītāju noteikšanai un 
dokumentēšanai. Aprīkojums laboratorisko analīžu 
paraugu savākšanai. Aprīkojums desmurăijā. UltraskaĦas 
inhalators. 
Aprīkojums  urogenitālās sistēmas manipulāciju veikšanai. 
Aprīkojums gremošanas orgānu sistēmas manipulāciju 
veikšanai. Aprīkojums kardio-pulmonālās reanimācijas 
pasākumu  veikšanai. 
 
 

Procedūru nodrošinājuma  
laboratorija (Nr.54) 

Instrumenti procedūru nodrošinājumam. Ledusskapis. 
Termostati. Barabani sterilizācijai utt. 
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Auditorija (Nr.62) 
(Mazā zāle) 

Amfiteātris ar 153 vietām. Multimēdija iekārtas. Tāfele. 
Ekrāns. Klavieres.  

Valodu kabineti (Nr.64,  
Nr. 65 Tomsona ielā 39) 

    Mēbeles un aprīkojums (tāfele) 16 studentu nodarbību 
nodrošināšanai. Magnetola. Digitālais kopētājs. Metodiskie 
un mācību materiāli, izdales materiāli studentiem. AngĜu 
valodā, vācu valodā un latīĦu valodā. 

Datorklase (Tomsona 39) 8 datorizētas darba vietas ar interneta pieslēgumu. 
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6.pielikums 
 

Docētāju zinātniskie pētījumi, jaunrades sasniegumi. 
Akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas 

 
Ar pētījumiem saistītās publikācijas Latvijas un ārvalstu izdevumos, tēzes 

konferencēs 
 
Maija Kazia: 

1) Es atkal protu runāt. – žurnāls „Aptiekāra Padoms”. – 2003. 
 
Inta Laže: 

1) Māsu prakse paliatīvajā aprūpē - žurnāls „Jums, Kolēăi” – 2005. Nr.2 
2) Cancer Control in Latvia - žurnāls „Cancer Nursing” Vol.27, Nr.6S-2004 
3) ECCO – 11The European Cancer Conference. Lisabona. Porugāle. Stenda referāts ar 

publikāciju tēžu žurnālā „Ar vēzi saistītais nogurums – viena no onkoloăisko pacientu 
problēmām”, 2001.g. 

4) Māsu konference „2004.gada atklājumi māsu pētījumos”. Referāts „Māsu pieredze 
paliatīvajā aprūpē”. Tēzes, Rīga, Latvija, 2004.g. 

 
Inese Bunga 
Publikācijas 

1) “Rīgas 1.medicīnas skolai – 100”, žurnāls “Materia Medica” – 2002.g. Nr.10. 
2) “Zobārsta palīgu izglītības programmas Rīgas 1.medicīnas skolā”, žurnāls “Zobārstniecības 

raksti” – 1999.g. Nr.1. 
3) “Izglītība darbam un dvēselei”, žurnāls “Māsa” - 1998.g. oktobris 
4) “Challengers for educational leadership in the 21st century”, līdzautore, SNS, 1998. 
5) “Sadarbība ar Dānijas farmaceitiem”, žurnāls “Materia Medica” - 1997.g. Nr.10. 
6) “Sexuality: sexual activity and contraception during adolescence.”, The Baltic International 

School of Public Health, Sweden, 1996.-1997. 
7)  „Zobārstniecības māsu specialitāte”, žurnāls “RP” – 1995.G. Nr.1. 
8)  “Pirmo reizi sagatavojam Zobārsta asistentus”, žurnāls “Žēlsirdīgā māsa”  – 1994.g. Nr.1. 
9) “Lettiska leenden med svenska tanborstar”, Ulricehamns Tidning, 1994, 23.04. 
10) “Letland vill ha utbildade tandskoterkor”, Tandskorteske Tidningebn, 1991, Nr.3 
Tēzes referātiem 

1) 2003.g. „ Izglītība Latvijā pēdējos 10 gados” , Tulona, Francija (Eiropas skolu vadītāju 
konference) 

2) 2002.g. „Vecmāšu izglītība Latvijā”, Rīga, Latvija 
3) 2000.g. “ Zobārsta palīgpersonāla specialitāšu attīstība Latvijā” Otrais Latvijas Zobārstniecības 

kongress, Rīga, Latvija 
4) 1998.g. “LIVA National report”, Tallina, Igaunija 
5) 1999.g. „Vecmāšu izglītība Latvijā, programmas analīze un izaugsmes iespējas”, Rīga, Latvija 
6) 1998.g. “LIVA National report”, Tallina, Igaunija 
7) 1998.g. „Zobārsta asistenta izglītības programmas īstenošana Latvijā” Pirmais Latvijas 
Zobārstniecības kongress, Rīga, Latvija 
8) 1997.g. “ LIVA National report 1997”,  Brescija, Itālija, ESHA 
9) 1995.g. „Education problems in Latvia”, Helsinki, Somija, ESHA 
10) 1995.g.“LIVA National report”, Vīne, Austrija, ESHA 
 
Lidija Losa: 
1) „Māsu darbs ar multiplās sklerozes pacientiem” – žurnāls „Jums, Kolēăi”, 2004.g. 
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Sandra Vītola: 
1) „Dzimumidentitāte” – žurnāls „Psiholoăijas pasaule”, 2004.gada aprīlis 
2) „Kontracepcija un manipulācija attiecībās” – žurnāls „Veselība”, 2004.gada februāris 
3) „Sievietes mātes un darbinieces lomu mijiedarbība” – žurnāls „Mans Mazais”, 1999.gada maijs 
 
Iveta Purne: 
1) Sociālie pakalpojumi veciem cilvēkiem ar demenci” – „Sociālais Darbinieks”, Rīga: SDSPA 
„Attīstība”, 2004.gada janvāris 
 
Marija SosĦina: 

1) „Vārdu krājuma aktivizēšanas metodiskie aspekti. Biznesa Institūta RIMPAK Livonija VI 
zinātniski metodiskās konferences materiāli”, Rīga, „LEPTONS MEDIJA”, 1998.g. 

2) Responsibility as a Result of Socialisation”, Consumer Citizenship Publications, Norway, 
2005.g. 

3) „Interactive Work with Street Children as a Way to Teach Citizenship”, CiCe publications, 
London, 2005.g. 

 
Ardis Platkājis: 

1) The comparative study of needle biopsy and mammography in diagnosis of breast diseases, 
abstract „Current clinical and experimantal aspects of human illness”, Riga, 1989; p 142 

2) Advantage of Fluid – Attenuated Inversion Recovery (FLAIR) – pulse sequence in MRI 
detecting of intracerebral pathologies, abstact, 2 nd Baltic Congress of Oncology and 
Radiology, 1998, Riga, p 132 

3) The value of MRI of  the spine in diagnosticē of the Failed Back Surgery Syndrome, 
abstract, 2 nd Baltic Congress of Oncology and Radiology, 1998, Riga, p 130 

4) Mūsdienu radioloăisko izmeklēšanas metožu iespējas infekciozo netuberkulozo un 
tuberkulozo spondilītu diagnostikā. Dzelzīte, S.KrūmiĦa, G.MauriĦš, G.Platkājis, A. 
Latvijas Medicīnas akadēmija, 1999.gada zinātniskie raksti medicīnas nozares pētnieciskā 
darba publikācijas.  2000, pp. 41 – 46 

5) A.Millers, Ă.EniĦa, M.Mētra, A.Platkājis, R.Kukaine, Multiplās skrelozes pacientu asinīs 
esošo adhezīvo molekulu līmeĦa korelācija ar MR datiem un klīnisko slimības aktivitāti. 
Latvijas Medicīnas akadēmija, 2001.gada zinātnieskie raksti medicīnas nozares darba 
publikācijas. Rīga, RSU, 2002, 112 – 115 lpp. 

6) Sinusa galvassāpes. Ă.EniĦa, I.Āzena, V.Miglāns, A.Platkājis. Latvijas Ārstu Žurnāls, 
03/04, 2003, 38 – 42 lpp. 

7) A.Platkājis, A.Lejnieks, H.Mikažāne. Magnētiskā rezonanse reimatoidā artrīta agrīna 
diagnostikā. Rīgas StradiĦa universitāte, Zinātniskie raksti, 2003 

8) Ă.EniĦa, V.Martinova, A.Platkājis. Bazilāra migrēna. Latvijas Ārsts. 05/2004, 22. – 24. lpp. 
9) A.Platkājis, A.Lejnieks, H.Mikažāne. Magnētiskā rezonanse reimatoidā artrīta agrīna 

diagnostikā. Rīgas StradiĦa universitāte, Zinātniskie raksti, 2003 
10) A.Platkājis. Attēldiagnostikas algoritms hronisku vēdersāpju gadījumā. Latvijas Ārstu 

Žurnāls, 03/04, 2003, 26. – 32.lpp. 
11) Ă.EniĦa, V.Martinova, A.Platkājis. Bazilāra migrēna. Latvijas Ārsts. 05/2004, 22 – 24 lpp. 
12) Mūsdienu radioloăisko izmeklēšanas metožu iespējas infekciozo netuberkulozo un 

tuberkulozo spondilītu diagnostikā. Dzelzīte, S.KrūmiĦa, G.MauriĦš, G.Platkājis, A. 
Latvijas Medicīnas akadēmija, 1999.gada zinātniskie raksti medicīnas nozares pētnieciskā 
darba publikācijas.  2000, lpp. 41 – 46 

 
Klaudija Hēla:  

1) „The 2005 International Conference on the Theory and Practice of Human Lactation 
Research and Breastfeeding Managment”, Orlando, Florida, ASV, 2005.gada janvāris 
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2) „Maternal and Infant Assessment of Breastfeeding for the Practitioner”, VVVA Rīga, 
Healthy children Project, Kalifornija, 2004.g. decembris 

 
Mārcis Zeibārts: 

1) J.Baltkājs, E.Pūle, A.Skutelis, M.Skromanis, I.PurviĦš, V.Mikažans, J.Ansbergs, 
M.Zeibārts.  Flogenzīma ietekme uz miokarda metaboliskajiem bojājumiem. 2000.gada 
Medicīnas nozares  zinātniskās konferences tēzes. AML/RSU, 2000. 139. 
1) H.Mikažāne, I.Mikažāns, J.Baltkājs, I.PurviĦš, J.Ansbergs, M.Zeibārts. Sistēmiskā 

enzīmterapija reimatoīdā artrīta kompleksajā terapijā. 2000.gada Medicīnas nozares 
zinātniskās konferences tēzes. AML/RSU, 2000. 54. 

2) J.Baltkājs, E.Pūle, A.Skutelis, M.Skromanis, I.PurviĦš, V.Mikažans, J.Ansbergs, 
M.Zeibārts. Flogenzīma ietekme uz miokarda metaboliskajiem bojājumiem. AML/RSU 
Zinātniskie raksti, 2000. 10. 

3) H.Mikazhane, I.Mikazhans, J.Baltkajs, I.Purvinsh, J.Ansbergs, M.Zeibarts. Oral enzyme in 
complex treatment of rheumatoid arthritis. AML/RSU Zinātniskie raksti, 2000. 42. 

4) I.PurviĦš, J.Baltkājs, V.Fatejevs, S.Jankovskis, A.Skutelis, V.Mikažāns, A.Ranks, E.Pūle, 
S.PurviĦa, M.Skromanis, J.Ansbergs, M.Zeibārts. Praktiskās farmakoloăijas pamatjautājumi 
: monogrāfija. 2000. 

5) A.Skutelis, E.Pule, I.Purvins, J.Baltkajs, J.Ansbergs, M.Skromanis, M.Zeibarts, L.Desser, 
J.Osterreicher. Phlogenzym can delay metabolic injuries of myocardium. Proceedings of the 
3rd International congress on coronary artery disease. Lyon, 2000. 681. 

6) I.Jaunalksne, M.Zeibārts, J.Ansbergs. Flogenzīma imūnmodulējošās darbības praktiskie 
aspekti. Enzīmterapija. Nr.2. 2000. 1-8. 

7) H.Mikazhane, M.Zeibarts, I.Mikazhans, I.Purvins, J.Ansbergs. Systemic enzyme therapy – a 
new approach in treatment of rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases. 
Annual European Congress of Rheumatology. Nice (France), 2000. 

8) S.PurviĦa, M.Skromanis, M.Zeibārts, E.Pūle, I.PurviĦš, A.Skutelis. Statīnu grupas 
pretsklerozes līdzekĜi pret stresu. AML/RSU Zinātniskie raksti, 2001. 293. 

9) M.Zeibarts, I.Purvins, H.Mikazhane, R.Shantere, V.Stanevicha, A.Scegolevs. Comparative 
evalution of oral enzymes versus standard therapy aspect to efficacy and tolerability in 
treatment of rheumatoid arthritis and juvenile idiophatic arthritis. Prague : EULAR, 2001. 

10) M.Zeibārts, M.Skromanis, S.PurviĦa, A.Skutelis, E.Pūle, I.PurviĦš, J.Baltkājs, J.Ansbergs, 
L.Desser, J.Osterreicher. Eksperimentāli inducēta TGFbeta pārprodukcijas redukcijas 
miokardā izmantojot flogenzīmu. Pasaules latviešu ārstu 4. kongresa tēzes. 2001. 206. 

11) I.Dzivite, A.Socnevs, G.Stauder, M.Zeibarts, U.Lauga, J.Ansbergs. Regular intake of 
Wobenzym® may prevent late complications of diabetes mellitus. International Journal of 
Immunology. 2001. XVII (2/3/4). 143-148. 

12) A.Skutelis, E.Pule, I.Purvins, J.Baltkajs, M.Skromanis, M.Zeibarts, L.Desser, J.Osterreicher, 
J.Ansbergs. Phlogenzym may prevent metabolic injuries to myocardium. Results of a 
laboratory experiment with rats. International Journal of Immunology. 2001. XVII (2/3/4). 
59-64. 

13) A.Skutelis, S.PurviĦa, M.Skromanis, M.Zeibārts, I.PurviĦš. Farmakoterapijas 
pamatjautājumi : monogrāfija. 2002. 

14) S.PurviĦa, M.Skromanis, M.Zeibarts, E.Pule, I.Purvins, A.Skutelis. Angioprotective activity 
of hypolipidemic drugs – HMG Co reductase inhibitors. LZA Vēstis, 2003. 57, 6, 219-223. 

15) M.Zeibārts. Medikamenti aizcietējumu ārstēšanā. Doctus. 2003. Nr.3 (marts). 18-25. 
16) M.Zeibarts, E.Pule, I.Purvins, J.Osterreicher, J.Psutka. Influence of proteolytic enzymes in 

experimental bleomycin induced lung fibrosis. RSU Zinātniskie raksti 2003. 219-221. 
17) M.Zeibārts. Antivirusālie preparāti elpceĜu vīrusu infekciju ārstēšanai. Doctus. 2004. Nr.2 

(februāris). 37-42. 
18) M.Zeibārts. Herpes vīrusu infekciju terapijā izmantojamie medikamenti. Doctus. 2003. Nr.5 

(maijs). 12-14. 
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19) V.Fateyev, I.Purvins, J.Baltkajs, A.Skutelis, S.Jankovskis, S.Purvina, A.Ranks, M.Zeibarts. 
Optimization of prescription writing accelerates its acquisition by medical students. RSU 
Zinātniskie raksti, 2004. Iesniegts publicēšanai, publicētas RSU Medicīnas zinātniskās 
konferences tēzes 2004. 194. 

 
Ausma Cēbere 

1. Rīgas 1.medicīnas skolai – 100. Žurnāls „Materia Medica”, 2002.g. oktobris 
2. Dānijas koledžas priekšstats par farmaceitisko aprūpi. Žurnāls „Materia Medica”, 2001.g. 

jūnijs 
3. Projekts farmaceita asistentu mācībām. Žurnāls „Materia Medica”, 2002.g. februāris 

 

  Ruta Kidika 
 

1. Starppriekšmetu saikne farmaceita asistenta izglītības programmā. Žurnāls „Skolotājs”, Nr.6 
(48), 2004. 

 
Maira Jansone: 

1) Maira Jansone, Gunilla Limbmark and Jens Langhof-Roos. Perinatal mortality and 
insufficient antenatal care [Perinatālā mirstība un nepietiekama antenatālā aprūpe]. – Acta 
Obstet Gynaecol Scand. – 2002. - 80 (12). - 1091–1095. 

2) Maira Jansone and Gunta Lazdane. Perinatal problems and quality assurance in Latvia – a 
country in economic transition [Perinatālās problēmas un kvalitātes nodrošinājums Latvijā – 
valstī ar pārejas perioda ekonomiku]. – Acta Obstet Gynaecol Scand. – 1997. – (Suppl 164). 
– 76. – 31.-33. 

3) Maira Jansone, Biruta Geidane and Nellija Lietuviete. Materinal mortality in Latvia and 
Lithuania [Mātes mirstība Latvijā un Lietuvā] : referāts tēzes 2.Pasaules perinatālās 
medicīnas kongresā jaunattīstības valstīm 2002.g., Antālija, Turcija. 

4) Maira Jansone. Perinatal audit in Latvia [Perinatālais audits Latvijā] : referāts, tēzes 
18.Eiropas perinatālās medicīnas kongresā 2002.g., Oslo, Norvēăija. 

5) Maira Jansone. Experience with perinatal audit : changes over 4 - year period [Perinatālā 
audita pieredze : izmaiĦas 4 gadu laikā] : tēzes un referāts 8.Baltijas jūras valstu konferencē 
dzemdniecībā un ginekoloăijā 2001.g., Rīga, Latvija. 

6) Zane VītiĦa, Maira Jansone, Daiga KviĜūna. AugĜa hipoksijas un asfikcijas diagnostika, 
aprūpes taktika. – žurnāls „Jums, Kolēăi”. – 2004. – Nr.2. – 57.-64.lpp. 

7) Maira Jansone. Perinatālā mirstība Latvijā. – Dzemdniecība un Ginekoloăija. – 2002. – 
Nr.2. – 4.-8.lpp. 

8) Kristīne Skrodele, Maira Jansone. Ektopiskās grūtniecības konservatīvās terapijas iespējas 
un pieredze darbā ar metotrksātu. – žurnāls ‘Jums, Kolēăi”. – 2002. – Nr.6. – 50.-54.lpp. 

9) Maira Jansone. Iespējami novēršami internatālās nāves gadījumi Latvijā 1996.gadā. – 
žurnāls „Jums, Kolēăi”. – 1999. – Nr.4. – 19.-21.lpp. 

10) Ieva Ramane, Jana Žodžika un Maira Jansone. Hipertenzīvie stāvokĜi dzemdniecībā. – 
Asinsspiediens žurnāla „Jums, kolēăi” pielikums. – 1999. – 39.-45.lpp. 

11) Līdzautore vadlīnijām Grūtniecība un infekcijas : rekomendācijas profilaksei, grūtniecības 
un dzemdību vadīšanai. – 1999. 

12) Maira Jansone, Māra Tūtere. Perinatālās aprūpes kvalitātes rādītājs P.StradiĦa KUS : tēzes 
un mutvārdu uzstāšanās 4.Latviijas ginekologu un dzemdību speciālistu kongresā 2004.g., 
Rīga. 

13) Maira Jansone, Svetlana OzoliĦa. Mazas molekulmasas heparīns efektīvai tromboprofilaksei 
ėeizargrieziena laikā : tēzes un mutvārdu uzstāšanās 4.Latvijas ginekologu un dzemdību 
speciālistu kongresā 2004.g., Rīga. 
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14) Jana Žoždika, Evita Lapšāne, Maira Jansone, Inese Martišūne. Galvas smadzeĦu audzēji un 
grūtniecība – divu klīnisku gadījumu apskats : tēzes un stenda referāts 4.Latvijas ginekologu 
un dzemdību speciālistu kongresā 2004.g., Rīga. 

15) Kristīne Skrodele, Jana Žoždika, Maija Kokare, Maira Jansone. Metotreksāts (MTX) 
ektopisku grūtniecību terapijā : P.StradiĦa KUS ginekoloăijas nodaĜas pieredze : tēzes un 
stenda referāts 4.Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu kongresā 2004.g., Rīga. 

16) Vineta Cipriėe, Maira Jansone. Sirds labā priekškambara un plaušu artēriju tromboze 
grūtniecības laikā – klīniskā gadījuma apskats : tēzes un stenda referāts 4.Latvijas 
ginekologu un dzemdību speciālistu kongresā 2004.g., Rīga. 

17) Ieva Ramane, Jana Žodžika, Maira Jansone. Dzemdību darbības anomāliju riska faktori, to 
ietekme uz dzemdību gaitu un iznākumu : tēzes un stenda referāts AML/RSU 2000.g. 
Medicīnas nozares zinātniskā konferencē 2000.g., Rīga. 

 
Indulis PurviĦš 
 
 

Pavisam vairāk kā 270 publikācijas. 
Pēdējo 6 gadu nozīmīgāko publikāciju saraksts: 

 
1. Development of problem – based pharmacology teaching. Internat. Conf. Natural Sciences and 

Teacher Training. Daugavpils, 2000, 148-154 
2. Cardioprotective action of gemfibrozil and  anisotropic staining of myocardiocytes. Brit. J. Clin. 

Pharmacol., 2000, 237 
3. Praktiskās farmakoloăijas pamatjautājumi. Rīga, 2000, MMML, 220 lpp. (monogrāfija) 
4. Phlogenzym can delay metabolic injuries of myocardium. Proceedings of  3rd Internat. Congr. 

on Coronary Artery Disease, Lyon (France) 2000, 681-687 
5. Флогензим препятствует развитию кардиосклероза. Аллергология и иммунология, 2000, 

Т. 1, No2, 23 
6. Psihofarmakoloăijas pussgadsimts. Rīga, Lundbeck Latvija SIA, 2001, 68 lpp. (monogrāfija) 
7. Hoвый путь в профилактике развития воспалительного процесса. Медиц. иммунология, 

2001, 2, 338  
8. NSAID Gastropathy:  Abstr of. European Bridging Meeting in Gastroenterology, Budapest, 

2001, 78 – 80 
9. Flogenzīma ietekme uz miokarda metaboliskajiem bojājumiem. LMA/RSU Zin. raksti, Rīga, 

2001, 10-13 
10. Oral enzymes in complex treatment of rheumatoid arthritis. LMA/RSU Zinātniskie raksti, Rīga, 

2001, 42-48 
11. Alfa un beta adrenoreceptoru blokādes loma statīnu grupas hipolipidēmisko līdzekĜu kardio – un 

angioprotektīvajā darbībā. LMA/RSU Zinātniskie raksti, Rīga, 2001, 143-145 
12. Farmakoloăijas un fizikālās terapijas studiju integrācija rehabilitācijas fakultātē. LMA/RSU 

Zinātniskie raksti, 2001, Rīga, 2002, 216 - 221 
13. Statīnu grupas pretsklerozes  līdzekĜi pret stresu. LMA/RSU Zinātniskie raksti, 2001, Rīga, 2002, 293

295 
14. Praktiskā farmakoloăija (monogrāfija) 3. izdevums, Rīga, ZIC, 2002., 794 lpp. 
15. Vispārīgās receptūras, praktiskās farmakoloăijas un farmakoterapijas pamatjautājumi. RSU, Rīga, 

2003, 
       253 lpp. (monogrāfija) 
16. Influence of hypolipidemic drugs (HMG CoA reductase inhibitors) on endothelium dysfunction 

caused by catecholamines in rats. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, 2003, vol. 
57, No 6, 219 – 223 

17. The changes of lipoproteins and antioxidant status under the influence of  80 mg of HMG Co A 
reductase inhibitor fluvastatin. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 2004, 8, 2, 114 – 116 
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18. Expierence of usage of the multichoice tests to appreciate pharmacological knowledge of 
students. Zinātniskie raksti, 2003. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas, Rīga, 
RSU, 2004, 267 - 269 

19. The role of antioxidants in the development of atherosclerosis. Zinātniskie raksti, 2003. gada 
medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas, Rīga, RSU, 2004, 271 - 272 

20. Influence of proteolytic enzymes in experimental bleomycin induced lung fibrosis. Zinātniskie 
raksti, 2003. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas, Rīga, RSU, 2004, 219 - 
221 

21. Receptūra un farmakoloăija. RSU, Rīga, 2004, 159 lpp. (monogrāfija) 
22. Klīniskā farmakoloăija stomatoloăijā. RSU, Rīga, 2004, 74 lpp. (monogrāfija) 
23. The changes of oxidation processes of LDL cholesterol under the influence of HMG Co A 

reductase inhibitors statins and the role of antioxidants on these processes. RSU 2004. g. 
Zinātniskie raksti, Rīga 2005; 99 - 102 

24. ZāĜu formas un palīgvielu nozīme proteolītisko enzīmu efektivitātes paaugstināšanā. RSU 
2004. g. Zinātniskie raksti, Rīga 2005, 354 - 360 

25. Optimisation of prescription writing accelerates its acquisition of medical students. RSU 
2004. g. Zinātniskie raksti, Rīga 2005; 378 - 380  

26. HMG CoA reduktāzes inhibitoru statīnu triumfa gājiens. Materia medica, 2005, 10, 6 – 11 
27. Pretaterosklerozes līdzekĜi. Latvijas ārsts, 2005, 10, 42 – 47  
28. Mūsdienu farmakoepidemioloăija kā farmakovigilances zinātniskais pamats. Ievads 

farmakovigilancē, Rīga, 2005, 83 – 87 
29. Psihotropie līdzekĜi mūsdienu skatījumā I daĜa, Doctus, 2005, 11, 4 – 9 
30. Pretateroslerozes līdzekĜi. Latvijas ārsts, 2005, 11, 20 – 24 
31. Psihotropie līdzekĜi mūsdienu skatījumā II daĜa, Doctus, 2006, 1, 22 – 25 
32. Farmaceitiskais bizness farmakologa skatījumā. Materia medica, 2006, 1, 24 – 27 
 
 

Mācību grāmatas, metodiskie līdzekĜi 
 
Maija Kazia: 

1) Desmurăija : mācību līdzeklis medicīnas skolu feldšeru, medmāsu un vecmāšu nodaĜu 
audzēkĦiem. – Rīga : VAM, 1991. – 52.lpp. 

2) 2003.g. metodiskie materiāli MPIC (Medicīnas Profesionālās izglītības centrs) jaunu 
procedūru standartu ieviešanai. 

3) 1996.-1997.g. kopā ar Rīgas 1. medicīnas skolas darba grupu izstrādāti metodiskie materiāli 
MPIC izdotajai rokasgrāmatai „Standarti procedūru tehnikā” (nodaĜas: „Medikamentu 
ievadīšana”, „Desmurgija”). Izdevums tapis PHARE programmas „Augstākās profesionālās 
izglītības reforma” ietvaros 1998.g. 

 
Jānis Pavlovskis: 

1) Philosophy and Deontology, Filosofija un deontoloăija (izdots angĜu un lietuviešu val. 
ViĜĦā, ES Leonardo da Vinči programmas ietvaros; mācību līdzeklis medicīnas studentiem), 
2001. 

 
 
 
 
Mirdza Indriksone: 

1) Mācību līdzeklis. Clinical Pathology, Kaunas Tehnologija. With support of Commision of 
the European Communities and Leonard oda Vinci programm. Sadarbībā ar KauĦas 
medicīnas skolu. – 2001. 
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Klaudija Hēla: 
1) Līdzautore grāmatai „MārtiĦa stāsts – priekšlaikus dzimušo bērnu problēmas un iespējamie 

risinājumi”, 2004.g. 
 
Ingolfs Jānis Žukovskis: 

1) Mācību grāmata „Sporta medicīnas praktikums” Rīga, „Zinātne”, 1991, 117 lpp. 
2) Mācību grāmata „Medicīniskā kontrole un sporta medicīna”, Rīga. 1989, 106 lpp. 
3) Mācību grāmata „Pirmā medicīniskā palīdzība”, Rīga, LSPA, 1991, 40 lpp. 
4) Videofilma „Reanimācija”, mācību metodiskais līdzeklis, 1991, 30 min. 

 
Indulis PurviĦš 
 
Mācību grāmatas:  
1. Mūsdienu farmakoepidemioloăija kā farmakovigilances zinātniskais pamats. Ievads 

farmakovigilancē, Rīga, 2005, 83 – 87 
2. Klīniskā farmakoloăija stomatoloăijā. RSU, Rīga, 2004, 74 lpp. (monogrāfija) 
3. Receptūra un farmakoloăija. RSU, Rīga, 2004, 159 lpp. (monogrāfija) 
4. Vispārīgās receptūras, praktiskās farmakoloăijas un farmakoterapijas pamatjautājumi. RSU, Rīga,  

2003,  253 lpp. (monogrāfija) 
5. Praktiskā farmakoloăija (monogrāfija) 3. izdevums, Rīga, ZIC, 2002., 794 lpp. 
6. Psihofarmakoloăijas pussgadsimts. Rīga, Lundbeck Latvija SIA, 2001, 68 lpp. (monogrāfija) 
7. Praktiskās farmakoloăijas pamatjautājumi. Rīga, 2000, MMML, 220 lpp. (monogrāfija) 
 
Ausma Cēbere 
 
Mācību grāmatas, kas izstrādātas Leonardo da Vinci projekta ietvaros: „Anatomija un fizioloăija”, 
„Filozofija un deontoloăija”, „Farmaceitiskā aprūpe”, „Farmakognozija”, 2001.g. 
 

  Ruta Kidika 

 
1. Mācību līdzeklis „Praktisko darbu lapas kā racionāla darba organizēšanas un pārskatāma 

rezultāta saĦemšanas līdzeklis mācību priekšmetā „Neorganiskā ėīmija”, IZM PIC, 2004.g. 
2. Metodiskais līdzeklis ,,Didaktiskās sistēmas pilnveide farmaceitiskajā ėīmijā medicīnas 

skolā”, 2004.g. 
3. Metodiskie līdzekĜi studiju kursu ėīmijā, farmaceitiski medicīnisko preču zinības, 

profesionālajā saskarsmē ESF projekta „Izglītības programmas „Farmaceita asistents” 
mācību priekšmetu satura un metodiskā nodrošinājuma uzlabošana” ietvaros, 2006.g. 

Ligita KalniĦa 
 

1. Mācību līdzeklis “Botānika farmaceita asistentiem”, 2005.g. 
2. Metodiskās izstrādnes un mācību līdzekĜi par dažādām tēmām zāĜu formu tehnoloăijā 

(„Šėīdinātāji”, „Ziežu pamatmasas”, „Acu pilieni”, „Devu pārbaude dažādās zāĜu formās”, 
„Injekciju šėīdumi” u.c.), farmakognozijā („Vides piesārĦojums un ārstniecības augi”, 
„Dzīvības ėīmija”, „Farmakognostiskā analīze”, „Ārstniecības augu drogu sagatavošana” 
u.c.). – 2004.—2006.g. 

3. Metodiskais līdzeklis studiju kursā „ZāĜu formu tehnoloăija” ESF projekta „Izglītības 
programmas „Farmaceita asistents” mācību priekšmetu satura un metodiskā nodrošinājuma 
uzlabošana” ietvaros, 2006.g. 

 
Maija Lagzdone 
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1. No 2005.g. – darbs pie mācību grāmatas „Kompendijs latīĦu valodā farmaceitiem” 
2. Mācību līdzeklis farmaceita asistentiem „Recepte”, (leksikas minimums, uzdevumi latīĦu 

valodā), IZM PIC, 2005.g. 
 

Zinātnisko, akadēmisko un praktisko pētījumu izstrāde 
 
Maija Kazia: 

1) Referāts „Dizartrija” (referāts veidots uz pētījumu pamata un nolasīts 1997.g. Latvijas 
Logopēdu asociācijas kvalifikācijas celšanas kursos). Tēzes 

2) Motivācijas loma kompleksajā korekcijā rehabilitācijas procesā bērniem ar sarežăītu 
primāro defektu (izstrādāts un aizstāvēts maăistra darbs, 1999.g.). 

3) Runas traucējumu korekcija bērniem ar iedzimtām sejas kroplībām un aukslēju šėeltnēm 
(pētnieciskais darbs un diplomdarbs, 1991.g.). 

 
Ingolfs Jānis Žukovskis: 

1) Izglītības projekta „Veselības izglītības metožu un faktoru izpēte”. Pieteikums Sorosa 
fondam Latvijā, 1995, 5.lpp. 

2) Veselības veicināšanas faktoru un metožu izpēte (1995. – 1999.g.) Pieteikums Latvijas 
Zinātnes padomes pētījumu programmai „Latvijas iedzīvotāju un tautas veselība”, 1995.,13 
lpp. 

3) Possibilities of primary health care in the practics of the family doctor. Abstracts of Lectures 
of the Second Baltic conference on family medicine, Riga, 1997, 46. 

 
Inese Bunga 
Pētījumi 
1) 1998.g. „Veselības politika, stratēăija un plānošana”, AML/RSU Sabiedrības veselības skola 
2) 1996. – 1997.g  „Sexuality : Sexual activity and contraception during adolescence”, vadītāja  

PhD. Eva Nissen, Zviedrija 
3) 1995.g. „Veselības veicināšanas darba saturs un apjoms Rīgas 1.medicīnas skolā”, LU 

Pedagoăijas fakultāte 
 
 
Sandra Vītola: 
1) 2.pakāpes apmācības kursa psihodinamiskajā terapijā ietvaros izstrādāts pētniecības darbs 
„Psihodinamiskās psihoterapijas īpatnības darbā ar identiskajiem dvīĦiem” 
 
Iveta Purne: 
1) Pētījums maăistra darba ietvaros „Sociālo institūciju vadītāju personīgās pilnveidošanās veidi”, 
SDSPA „Attīstība”, 2005.g. 
 
Lidija Losa: 
1) Pētījums maăistra darba ietvaros „Māsas pašcieĦas veidošanās darba vidē”, LU, 2004.g. 
 
Inta Laže: 
1) Pētījums maăistra darba ietvaros „Māsu pieredze pacientu paliatīvajā aprūpē”, LU, 2004.g. 
 
Elita Apine: 
1) Pētījums maăistra darba ietvaros „Tālākizglītības motivācija māsām”, RSU, 2006.g. 
 
Ingrīga Libora: 
1) Pētījums maăistra darba ietvaros „Hroniskas slimības interpretācija pacienta un ārsta 
perspektīvās: cukura diabēta piemērs”, LU, 2003.g. 
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Inese Indrāne:  

1) Pētījums par tēmu „Darba vides un risku faktoru analīze arodsaslimšanai ar tuberkulozi 
ārstniecības iestādēs”, 2006.g. 

2) Pētījums par tēmu „Infekcijas ierobežošanas un kontroles pasākumi tuberkulozes 
ārstniecības iestādēs māsu vērtējumā”, 2004.g. 

 
Marija SosĦina: 

1) Pētījums maăistra darba ietvaros „English for Specific Purposes” (visām medicīniskās 
aprūpes profesijām), LU, 2002.g. 

 
Ardis Platkājis: 

1) The 19th Students Research Conference, Wilhelm – Pieck University, Rostock, GDR, 1986. 
„A comparative study of needle biopsy and mammography in diagnosing breast diseases”.  

2) The 23rd International Students Research Work Conference, Caroline University, Prague, 
Czechoslovakia, 1989. „A comparative study of pancreas function before and after 
gastrectomy in patient with carcinoma of the stomatch”. 

3) 10th Annual meeting of European Society of Musculoskeletal Radiology, Aarhus, Denmark, 
June, 2003 „Comparison of clinical and radiological finding of 89 operated patients with 
TBC and pyogenic spondylitis in Latvia”, S.Dzelzīte, G.Maurins, A.Platkājis, M.Epermane. 

 
 
 
Juris Firsts: 
1) „Mikroplazmas infekcijas rentgenoloăiskā un klīniski laboratoriskā diagnostika bērnu vecumā”, 
    „Kavasaki sindroms (klīniskais gadījums)”, Pasaules latviešu ārstu 4.kongress, 2001.gada jūnijs. 
2) „Bronhiolīta klīnika, diagnostika un ārstēšana”, Hospitālo pediatru asociācija 28.02.2003. 
3) „Astmas diagnostika un terapija pēc GINA 2002.gada rekomendācijām”, Bērnu Pneimonologu – 
alergologu asociācija, 2003.gada aprīlis. 
4) „Williams – Cambell sindroms”, Bērnu Pneimonologu – alergologu asociācija, 2003.gada maijs. 
5) „Ārsta taktika pie akūtas bērna dziĜo elpceĜu infekcijas”, Latvijas Pediatru asociācija, 23.09.2006. 
 
Tamāra KĜavniece: 
1) Pētījums „Pacientu un aprūpes darbinieku sadarbība pirms un pēc lielo locītavu endoprotezēšanas 
operācijām”. Pētījums prezentēts Latvijas Māsu konferencē, 2006.g. 
 
Maira Jansone: 

1) Veselības aprūpes faktoru ietekme uz perinatālo mirstību Latvijā (FIGO/ESRF stipendija 
1997./1998.g.). Darba vadītāji: prof. G.Lazdāne (AML/RSU), prof. Gunilla Lindmark 
(Upsalas universitāte). 

2) Maira Jansone and Vytautas Basys. Characteristics of avoidable perinatal mortality in Latvia 
compared to Lithuania : retrospective study [Novēršamas perinatālās mirstības Latvijā 
raksturojums salīdzinājumā ar Lietuvu : retrospektīvs pētījums]. – Lietuvos Akušerija ir 
Ginekologija. – 2000. III. – Nr.4. – 296-298. 

 
Kristīne Embure – ZapoĜska: 

1) Veikts pētījums maăistra darba ietvaros „Sabiedrības zināšanas par vecmātes profesiju”, LU, 
2004.g. 

 
Klaudija Hēla:  

1) Pētījums maăistra darba ietvaros „Priekšlaikus dzimušo bērnu agrīnās rehabilitācijas 
programmas izveide, LMA, 2002.g. 
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Mirdza Indriksone: 

1) Vecmāšu izglītības programmas satura tīkla izveide (darbs aizstāvēts 2004.g. RTU 
Humanitārajā institūtā Profesionālās izglītības pedagogu pedagoăiskās pamatizglītības 
programmā). 

 
Indulis PurviĦš 
 
Pašlaik zinātniskais darbs veltīts aterosklerozes farmakoloăiskās regulācijas izpētei.  
Kopš 1996.gada Latvijas ZinātĦu padomes 3 grantu vadītājs šajā tēmā. 
3 doktorantu zinātnisko darbu vadītājs. 
 

1. The changes of oxidation processes of LDL cholesterol under the influence of HMG Co A 
reductase inhibitors statins and the role of antioxidants on these processes. RSU Zinātniskie 
raksti, Rīga 2005; 99 – 102 

2. Pretateroslerozes līdzekĜi. Latvijas ārsts, 2005, 11, 20 – 24 
3. HMG Co A reduktāzes inhibitoru statīnu triumfa gājiens. Materia Medica, 2005.g. 
4. The changes of lipoproteins and antioxidant status under the influence of 80 mg HMG Co A 

reductase inhibitor fluvastin. Lietovos bendroios praktikos gydytojas, 2004, 114 – 116 
5. Influence of hypolipidemic drugs (HMG Co A reductase inhibitors) on endothelium 

dysfunction caused by catecholamines in rats. Proceedings of the Latvian Academy of 
Sciences, 2003, vol.57, 219-223 

6. Alfa un beta adrenoreceptoru blokādes loma statīnu grupas hipolipidēmisko līdzekĜu kardio 
– un angioprotektīvajā darbībā.  LMA/RSU Zinātniskie raksti, Rīga, 2001, 143-145 

 
Ruta Kidika 
 

1. Pētījums maăistra darba ietvaros „Izpratnes veidošana par zāĜu vielu ėīmisko dabu 
organiskās ėīmijas kursā”, LU, 2002.g. 

Ināra Kantāne 
 

1. Pētījums maăistra darba ietvaros „Iestājpārbaudījuma nozīmīguma analīze”, LU, 2003. 
 
 
DOCĒTĀJU ZINĀTNISKĀS BIOGRĀFIJAS ir pievienotas koledžas akreditējamo izglītības 

programmu pašnovērtējumiem, un ar tām var iepazīties: 
 

1) Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas „Māszinības” (41723) māsas 
kvalifikācijas iegūšanai Pašnovērtējuma 4.pielikumā, 

2) Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas „Ārstniecība” (41721) 
vecmātes kvalifikācijas iegūšanai Pašnovērtējuma 4.pielikumā, 

3) Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas „Ārstniecība” (41721) ārsta 
palīga kvalifikācijas iegūšanai Pašnovērtējuma 4.pielikumā, 

4) Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas „Farmācija” (41725) 
farmaceita asistenta kvalifikācijas iegūšanai Pašnovērtējuma 4.pielikumā, 
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7.pielikums 
 
 
 
 
 
 

 
Studiju līguma paraugs 

SaskaĦots koledžas Padomes 2006.gada 10.augusta sēdē, 
protokols Nr.5. 

Studiju līgums izveidots saskaĦā ar Augstskolu likuma 
46.panta otro daĜu un 2004.gada 26.oktobra MK noteikumiem 

Nr.886 „Studiju līgumā obligāti ietveramie noteikumi”. 
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Rīgas 1.medicīnas koledža 
 

STUDIJU LĪGUMS 
 
Rīgā, 2006.gada „___.”augustā     Nr.________ 
 
Rīgas 1.medicīnas koledža (Tomsona ielā 37, Rīgā, LV 1013, izglītības iestādes 
Reă.Nr.3334002593, Valsts kase, konts: LV74TREL2154120020400, kods: 
TRELLV22), turpmāk tekstā Koledža, tās direktores Ineses Bungas personā, no 
vienas puses, un 
________________________________________________________________, 

(vārds, uzvārds, personas kods) 

 
________________________________________________________________, 

(adrese) 

 
pase _______________, izdota ______________, derīga līdz _____________,  
 
izdevējiestāde ___________________________________________________, 
 
turpmāk tekstā Students, no otras puses, vienojas par šādiem līguma noteikumiem: 
 

1. Līguma priekšmets: 
Rīgas 1.medicīnas koledža apĦemas sagatavot Studentu programmā 
____Ārstniecība (4172100)_____ 
(studiju programmas nosaukums un kods) 

Kvalifikācijas vecmāte iegūšanai. 
Studiju veids: pilna laika. 
Studiju ilgums: 3 gadi. 
Studiju apjoms kredītpunktos: 120 KP. 
Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegta Licence Nr.041024-3. 
 
2. Koledža apĦemas: 
2.1. Nodrošināt Studentam mācību procesu par valsts budžeta līdzekĜiem 

atbilstoši studiju programmai Ārstniecība ar kvalifikāciju vecmāte. 
2.2. Pēc šī studiju līguma noslēgšanas ar direktores rīkojumu ieskaitīt Studentu 

Koledžā 2006./2007. mācību gadā. 
2.3. Pēc pilnas studiju programmas apgūšanas izsniegt Koledžas diplomu par 

pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības iegūšanu. 
 

3. Koledžas tiesības: 
3.1. Pārtraukt līgumsaistības, ja Students ir nesekmīgs, ja pārkāpj Koledžas 

iekšējās kārtības noteikumus vai citus izglītību reglamentējošos normatīvos 
aktus, t.sk. Koledžas noteikumus, nolikumus un instrukcijas. 

3.2. Noteikt nodarbību laikus, vietu un to apmeklēšanas kārtību. 
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3.3. Studiju procesa ietvaros mainīt studiju programmu, Koledžas iekšējās 
kārtības noteikumus, citus Koledžas noteikumus, nolikumus un instrukcijas, 
mēnesi iepriekš publiskojot to izmaiĦas. 

3.4. Veikt izmaiĦas šī līguma nosacījumos, ja to paredz izmaiĦas valsts 
likumdošanā un normatīvajos aktos (likumos, MK noteikumos, instrukcijās 
u.c.), par to informējot Studentu. 

 
4. Studenta tiesības un pienākumi: 
4.1. Sekmīgi apgūt studiju programmu, nokārtot eksāmenus un citus 

pārbaudījumus Koledžas noteiktajos termiĦos. 
4.2. Ievērot Koledžas iekšējās kārtības noteikumus, citus izglītību 

reglamentējošos normatīvos aktus, t.sk. Koledžas noteikumus, nolikumus 
un instrukcijas. 

4.3. Iepazīties ar 4.2. punktā minētajiem dokumentiem un to izmaiĦām, kas tiek 
publiskotas 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. 

4.4. Noteiktā kārtībā izmantot Koledžas materiālo bāzi (telpas, iekārtas, 
bibliotēku u.c.). 

4.5. Vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties Koledžas visu 
līmeĦu pašpārvaldes institūcijās, kā arī izmantot citas likumdošanas aktos 
paredzētās tiesības. 

4.6. Rakstiski paziĦot Koledžai par savas adreses vai uzvārda maiĦu viena 
mēneša laikā. 

4.7. Koledžas un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārtraukt un 
atjaunot studijas. Ja Students grib pārtraukt studijas, viĦam par to Koledža 
jābrīdina rakstiski. 

 
5. Citi noteikumi: 
5.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas un apzīmogošanas dienas 

un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei. 
5.2. Par šī līguma grozījumiem vai papildinājumiem Puses vienojas, parakstot 

atsevišėu vienošanos, kas no tās parakstīšanas un apzīmogošanas brīža kĜūst 
par šī līguma neatĦemamu sastāvdaĜu. 

5.3. Strīdi, kas radušies starp Pusēm šī līguma izpildes gaitā, risināmi, Pusēm 
savstarpēji vienojoties, vai LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas Koledžā, otrs 
– pie Studenta. 

 
6. Līgumslēdzējpušu paraksti: 

 
 Koledža:     Students: 
 
 ________________   _________________ 
 Inese Bunga     
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8.pielikums 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Studentu padomes nolikums 
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9.pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valsts ieĦēmuma dienesta 
izsniegta izziĦa par nodokĜu 

samaksu 
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10.pielikums 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rīgas 1.medicīnas koledžas 
2006.gada finansēšanas plāns 
un 2007.gada finansēšanas 

plāns 
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11.pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Izraksts no koledžas Padomes 
sēdes protokola par lēmumu 

apstiprināt koledžas 
pašnovērtējumu un tam 
pievienotos pielikums 
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