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“Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas 

koledža” 2021. gada publiskais pārskats” ir veidots saskaņā ar Latvijas Republikas 

Augstskolu likuma 75. panta “Pārskats par augstskolas un koledžas darbību” prasībām un 

vadoties pēc Latvijas Republikas Ministru kabineta (turpmāk tekstā – LR MK) 

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

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

institūcijas, budžeta nefinansētas iestādes un pašvaldības sagatavo gada publiskos pārskatus. 

Gada publiskajā pārskatā (turpmāk – Pārskatā) izmantoti dati no Latvijas Universitātes 

P. Stradiņa medicīnas koledžas (turpmāk tekstā – LU PSK) 2021. gada pārskatiem, dati no 

LU PSK Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes atskaitēm, kā arī LU PSK 

struktūrvienību gada atskaitēm. Informācija apkopota, ņemot vēra tās specifiku un pieejamos 

datus līdz 2021. gada 1. aprīlim. 

Vadoties pēc iepriekš minētajiem LR MK noteikumiem, 2021. gada publiskajā 

pārskatā ietvertas šādas sadaļas par LU PSK: 

- vispārējā informācija, 

- darbības rezultāti, 

- finanšu resursi, 

- personāls, 

- starptautiskā sadarbība, 

- komunikācija un sadarbība. 

Pārskatā izmantotas tabulas un fotoattēli. Materiāls tiks ievietots LU PSK mājaslapā – 

www.psk.lu.lv. 
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1. PAMATINFORMĀCIJAS 

 

1.1. Juridiskais statuss un attīstība 

LU PSK ir Latvijas Universitātes pārraudzībā esoša izglītības iestāde, kura izveidota 

saskaņā ar LR MK 2009. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 573 “Par P. Stradiņa veselības un 

sociālās aprūpes koledžas reorganizāciju” un ar Latvijas Universitātes Senāta 2009. gada 

28. decembra lēmumu Nr. 308. Rezultātā ar 2010. gada 2. janvāri, pamatojoties uz LR MK 

rīkojumu Nr. 573 no 2009. gada 24. augustu, koledža turpina pastāvēt kā “Latvijas 

Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža””, kura ir 

iepriekšējo periodu tiesību un juridisko saistību, tiesību, mantas un lietvedības pārņēmēja. 

LU PSK darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Izglītības likumu, 

Zinātniskās darbības likumu, Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu un tiem 

saistītajiem normatīvajiem aktiem, LU PSK nolikumu un augstākās izglītības starptautiskajām 

darbības normām. 

Kopš dibināšanas 1939. gada 1. novembrī LU PSK vairākkārt ir ticis gan mainīts 

nosaukums (darbību uzsāka kā Žēlsirdīgo māsu skolu P. Stradiņa slimnīcā, toreiz – Rīgas 

pilsētas 2. slimnīcā, profesora Paula Stradiņa vadībā), gan pakļautības statuss. Kopš 

2010. gada LU PSK darbojas kā Latvijas Universitātes pārraudzībā esoša izglītības iestāde. 

Neskatoties uz politisko iekārtu un pakļautības maiņām, LU PSK ir pierādījusi sevi, kā 

izglītības iestādi, kas spējusi saglabāt savas pamatvērtības, – izglītojot un nodrošinot Latvijas 

un Eiropas Savienības darba tirgu ar kompetentiem un konkurētspējīgiem veselības aprūpes 

un sociālās labklājības jomas kvalificētiem speciālistiem. 

LU PSK darbība tiek īstenota Jūrmalā – Vidus prospekta 38, kur tiek realizētas 

9 studiju programmas un koledžas filiālē Rēzeknē – N. Rancāna ielā 23a, kur kopš 

2019./ 2020. akadēmiskā gada, tiek realizētas 4 studiju programmas (skatīt 1.1.tab.). 

Koledža Jūrmalā piesaista potenciālos studējošos no Jūrmalas pilsētas, Kurzemes 

reģiona, Zemgales reģiona, kā arī no Rīgas pilsētas Kurzemes priekšpilsētas. Pēc studiju 

beigšanas vidēji 89% no absolventiem uzsāk darba gaitas. 

Rēzeknes filiāle savukārt dod iespēju studēt jauniešiem no Rēzeknes pilsētas un 

Latgales reģiona, tādējādi nodrošinot gan jauniešu, gan jauno speciālistu palikšanu Latgales 

reģionā.  
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1.1. tabula 
LU PSK studiju programmu uzskaitījums  

 

N.p.k. 

Studiju 

programmas 

nosaukums 

Studiju 

programmas 

kods 

Studiju 

programmas 

īstenošanas 

ilgums 

Studiju 

apjoms 

(KP) 

Iegūstamā kvalifikācija 
Realizācijas 

vieta 

 

STUDIJU VIRZIENS “VESELĪBAS APRŪPE” 

 

1.  Ārstniecība 41721 3 gadi jeb  

6 semestri 

120 KP Pirmā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība, iegūstamā 

kvalifikācija – ārsta palīgs  

LU PSK,  

Rēzeknes 

filiāle 

2.  Māszinības 41723 3 gadi jeb  

6 semestri 

120 KP Pirmā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība, iegūstamā 

kvalifikācija – māsa 

LU PSK,  

Rēzeknes 

filiāle 

3.  Estētiskā 

kosmetoloģija 

 

41722 

3 gadi jeb  

6 semestri 

120 KP Pirmā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība, iegūstamā 

kvalifikācija – 

skaistumkopšanas 

speciālists kosmetoloģijā  

LU PSK 

4.  Ārstnieciskā 

masāža 

41722 2 gadi jeb  

4 semestri 

80 KP Pirmā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība, iegūstamā 

kvalifikācija – masieris  

LU PSK,  

Rēzeknes 

filiāle 

5.  Radiologa 

asistents 

41722 3 gadi jeb  

6 semestri 

120 KP Pirmā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība, iegūstamā 

kvalifikācija – radiologa 

asistents  

LU PSK 

6.  Biomedicīnas 

laborants 

41722 2 gadi jeb  

4 semestri 

80 KP Pirmā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība, iegūstamā 

kvalifikācija – biomedicīnas 

laborants  

LU PSK 

7.  Podoloģija 41722 2 gadi jeb  

4 semestri 

80 KP Pirmā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība, iegūstamā 

kvalifikācija – podologs  

LU PSK 

 

STUDIJU VIRZIENS “SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA” 

 

8.  Sociālā aprūpe 41762 2 gadi jeb  

4 semestri 

80 KP  

 

Pirmā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība, iegūstamā 

kvalifikācija – sociālais 

aprūpētājs 

LU PSK,  

Rēzeknes 

filiāle 

9.  Sociālā 

rehabilitācija 

41762 2 gadi jeb  

4 semestri 

80 KP 

  

Pirmā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība, iegūstamā 

kvalifikācija – sociālais 

rehabilitētājs  

LU PSK 

 

Paralēli LU PSK īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas, kurās 

absolventu skaits sasniedz 100 līdz 200 studējošos gadā. Vienlaicīgi studiju programmu 

ietvaros tiek organizēti kvalifikācijas kursi, semināri u. c. aktivitātes. 

Neskatoties uz demogrāfisko krīzi un nelielo valsts budžeta finansējumu, LU PSK 

vienmērīgi un stabili pieaug studējošo skaits koledžas budžeta un maksas grupās – gadā vidēji 

1000 studējošie, tai skaitā, 250 studējošie LU PSK Rēzeknes filiālē. 
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LU PSK pastāvēšanas laikā, to absolvējuši vairāk nekā 15 380 kvalificētas ārstniecības 

personas un speciālisti sociālās labklājības jomā. 

 

1.2. Vīzija, misija, darbības mērķis, pamatvirzieni un uzdevumi 

LU PSK ir pierādījusi stabilas un ilgtermiņa izaugsmes iespējas ārstniecības personu 

un sociālas labklājības nozares speciālistu izglītošanā, profesionālās pilnveides izglītības 

programmu un tālākizglītības kursu īstenošanā. LU PSK savā darbībā pamatojas uz Latvijas 

un tautsaimniecības prioritātēm, izglītojot speciālistus Latvijas un Eiropas Savienības darba 

tirgum. 

Vīzija 

LU PSK 2021. gadā ir viena no vadošajām medicīnas koledžām Latvijā, 

konkurētspējīga Baltijas reģionā un Eiropas Savienības valstīs. 

Misija 

LU PSK garantē studējošiem iespēju iegūt kvalitatīvu pirmā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību Jūrmalas pilsētā un Latgales reģionā – Rēzeknes pilsētā. Sadarbībā ar 

profesionālajām asociācijām un sadarbības partneriem LU PSK nodrošina studiju programmu 

attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām un jaunākajām tehnoloģijām. 

Darbības mērķis 

Īstenot studiju programmas veselības un sociālās aprūpes jomās, sagatavojot augsti 

kvalificētus, mūsdienīgi izglītotus, kompetentus un darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus, 

ievērojot Latvijas tautsaimniecības intereses un darba tirgus pieprasījumu. 

Darbības pamatvirzieni 

1. Nodrošināt deviņu studiju programmu īstenošanu divos studiju virzienos – 

“Veselības aprūpe” un “Sociālā labklājība”. 

2. Nodrošināt LU PSK studējošo un akadēmiskā personāla izaugsmes iespējas 

zinātniski pētnieciskajā darbībā. 

3. Nodrošināt LU PSK studējošajiem studiju pēctecības iespējas 2. līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības ieguvei. 

4. Īstenot profesionālās pilnveides izglītības programmas un profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides kursus studiju virzienu ietvaros. 

5. Nodrošināt materiāli tehniskās bāzes uzturēšanu un attīstību atbilstoši LU PSK 

profilam. 

6. Nodrošināt LU PSK akadēmiskā personāla profesionālo izaugsmi un jaunu 

profesionāļu integrāciju koledžas darbības nodrošināšanā. 
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Uzdevumi 

1. Īstenot profesionālās studiju programmas atbilstoši profesiju un Latvijas Republikas 

profesionālās izglītības standartiem, aktualizēt tās saskaņā ar novitātēm Latvijas un 

Eiropas Savienības darba tirgos, organizēt to realizāciju. 

2. Sadarboties ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti – eksakto, dzīvības un 

medicīnas zinātņu jomā, LU PSK studiju programmu pēctecības īstenošanā, zinātniski 

pētnieciskajā darbā. 

3. LU PSK studiju virzienu ietvaros, ievērojot Latvijas tautsaimniecības intereses, un 

darba devēju pieprasījumu strādāt pie jaunu studiju programmu izstrādes. 

4. Sadarbībā ar darba devējiem izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās tālākizglītības 

pilnveides programmas, organizēt to īstenošanu. 

5. Nodrošināt studiju procesa un pārbaudījumu kvalitāti, turpināt darbu pie LU PSK 

kvalitātes politikas pilnveidošanas koledžas misijas īstenošanai un stratēģisko mērķu 

sasniegšanā. 

6. Veikt pētījumus atbilstoši studiju programmu profiliem. 

7. Organizēt pasākumus LU PSK pamatdarbības ietvaros (publiskus kursus, lekcijas, 

konferences, u.c.). 

8. LU PSK studiju virzienu ietvaros sadarboties ar Latvijas un ārvalstu augstskolām. 

9. Atbalstīt LU PSK akadēmiskā personāla akadēmisko un profesionālo izaugsmi. 

10. Informēt sabiedrību par LU PSK darbību un profesionālās izglītības ieguves iespējām 

koledžā. 

11. LU PSK pamatdarbības ietvaros piedalīties Eiropas Savienības fondu projektos. 

12. Veikt saimniecisko un citu darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un LU 

PSK darbības pamatvirzieniem. 

 

1.3. LU PSK vadība un struktūra 

 

 Direktore Iveta STRODE 

 Direktores vietniece studiju darbā Ināra DUPURE 

 Direktores vietniece zinātniski pētnieciskajā darbā Dagnija GULBE 

 Direktores vietniece juridiskajos jautājumos Inga ANDERSONE 

 Nekustamā īpašuma pārvaldnieks Māris DUPURS 



8 

   

LU PSK padome darbojas skaņā ar Koledžas nolikumu un iekšējiem normatīvajiem 

aktiem.  

Pamatojoties uz Latvijas Universitātes 19.03.2018. rīkojumu Nr. 1/92 “Par Latvijas 

Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas padomes sastāva apstiprināšanu” un 07.10.2020. 

rīkojumu Nr. 1/377, ar kuru izdarīti grozījumi Latvijas Universitātes 19.03.2018. rīkojumā Nr. 

1/92 “Par Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas padomes sastāva apstiprināšanu”, 

2021. gadā Koledžas padome darbojās šādā sastāvā: 

Akadēmiskā personāla pārstāvji: 

1. LU PSK Sociālās aprūpes katedras docente – Dace ERKENA (Koledžas padomes 

priekšsēdētāja); 

2. LU PSK direktores vietniece studiju darbā – Ināra DUPURE (Koledžas padomes 

sekretāre); 

3. LU PSK Ārstniecības katedras vadītāja – Janeta STRAZDIŅA; 

4. LU PSK Medicīnas Tehnoloģiju katedras vadītāja, docente – Elita RUTKA; 

5. LU PSK Direktore – Iveta STRODE. 

Vispārējā personāla pārstāvis: 

6. LU PSK darbiniece – Daina MAGDEBURGERE. 

Studējošo pašpārvaldes pārstāvji: 

7. LU PSK studējošā – Ineta RŪMĪTE; 

8. LU PSK studējošā – Jeļizaveta BARANOVA; 

9. LU PSK studējošā – Zane Olga PREISA. 

Darba devēju un profesionālo organizāciju pārstāvji: 

10. Latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas prezidente – Ārija 

BALTIŅA; 

11. VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” galvenā māsa – Ilva 

ARŠAUSKA. 

Pārskata periodā būtiskākie lēmumi tika pieņemti studiju un finanšu jomā, turpināts darbs 

pie epidemioloģiski droša studiju un darba procesa nodrošināšanas koledžā Covid-19 izraisītās 

pandēmijas laikā, kā arī pievērsta lielāka uzmanība attālināta darba aizsardzībai un attālināto 

studiju nodrošināšanai gan materiāltehniskā izpratnē, gan datu drošībā. Minētajā pārskatā periodā 

tika pieņemti lēmumi un turpināts darbs pie akreditācijas dokumentu izstrādes un finanšu resursu 

veidošanas, kā arī ņemot vērā normatīvo aktu prasības, apstiprināts iepirkumu plāns un veikta 

iepirkumu uzraudzība, precizēti un izstrādāti jauni iekšējie reglamentējošie normatīvie akti. 

LU PSK struktūra aktualizēta Koledžas Padomes sēdē 02.07.2019. protokols Nr. 3.  

LU PSK struktūras funkcija ir nodrošināt koledžas mērķu un uzdevumu sasniegšanu, 

tādējādi tā var tikt mainīta atbilstoši noteiktajām kārtējā studiju gada prioritātēm. 
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2. DARBĪBAS REZULTĀTI UN FINANŠU RESURSI 

 

2.1. LU PSK 2021. gada nozīmīgākie notikumi 

1. LU PSK veiksmīgi īsteno tiešsaistes pasākumus – konferences, karjeras atbalsta 

pasākumus u. c. aktivitātes. 

2021. gada pirmajā pusē joprojām spēkā stingri Covid-19 epidemioloģiskās drošības 

pasākumi infekcijas ierobežošanai, kas liedz rīkot klātienes pasākumus. Lai nodrošinātu 

ikgadējo LU PSK pasākumu norisi, tiek izmantotas MS Teams platformas iespējas.  

Pārskata perioda ietvaros tiešsaistē: 

- 08.04.2021., tiek organizēta studiju programmu “Estētiskā kosmetoloģija” un 

“Ārstnieciskā masāža” studējošo un nozaru profesionāļu 4. starptautiskā zinātniskā 

konference “Veselība. Labsajūta. Prakse.”, kur pirmā programmas daļa tiek organizēta 

kā vebinārs, otrā – veiksmīgi organizētas meistarklases ar videomateriālu starpniecību; 

- 21.04.2022., pirmo reizi rīko Atvērto durvju dienas pasākumu “Pieslēdzies un uzzini” 

on-line vidē; 

- 22.04.2021., turpināta sadarbība ar Latvijas Universitāti zinātniski pētnieciskajā jomā, 

organizēta konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” 

Latvijas Universitātes 79. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros. Kā ik gadu 

konferencē uzstājās Latvijas medicīnas koledžu studējošie un docētāji ar ziņojumiem 

veselības aprūpes un sociālās labklājības nozarē; 

- organizētas vairākas LU PSK studentu konferences par pētniecības jautājumiem. 

2. LU PSK turpina iesaistīties kā partneris starptautiskos pētniecības projektos. 

- ERASMUS+ programmas ietvaros KA226 projekts “Digital Technology for Nursing 

Education and Training” aktīvi pirmo posmu uzsāka 2021. gadā, kad notika pirmās 

projekta partneru tikšanās tiešsaistē. Projekta darbības ilgums ir 30.06.2021.–05.2023. 

Galvenais koordinators ir INTAMT (Vācija), sadarbības partneri – Vācijas, Austrijas, 

Lietuvas un Latvijas augstākās izglītības iestādes, kas saistītas ar ārstniecības personu 

izglītošanu. Projekta galvenais mērķis ir izveidot novatorisku un ērtu palīdzības rīku 

komplektu, kas nodrošinātu virtuālās realitātes simulāciju ārstniecības personu izglītībā. 

Projekta sākuma posmā tiek sagatavots didaktiskais materiāls, lai koncentrētos arī uz 

mācīšanās rezultātiem. Vienlaikus, augstskolas nosaka potenciālos scenārijus virtuālās 

realitātes aplikācijas izveidei, kas būtu iekļaujami studentiem atsevišķu studiju kursu 

ietvaros. Regulāra projekta dalībnieku tikšanās attālināti un intensīva aktivitāšu 

īstenošana ļauj tam virzīties saskaņā ar vadlīnijām. LU PSK projektā pārstāv 
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Ārstniecības katedras studiju programmas “Ārstniecība” lektori un administratīvais 

personāls. Turpmākās aktivitātes 2022. gadā nosaka projekta dalībnieku klātienes 

tikšanos, virtuālās realitātes briļļu iespēju apgūšanu un izmantošanu, scenāriju izveidi, 

lai 2023. gada sākumā varētu veikt pilotpētījumu.  

- 2021. gadā tika noslēgtas galvenās aktivitātes ERASMUS+ programmas 

KA202 projektā “Approaching Multiethnicity and Dementia in Education and Work”, 

kas savu darbību uzsāka 01.11.2019. Projekts tika pagarināts dēļ Covid-19 pandēmijas 

izraisītās ietekmes – nebija iespējams visas aktivitātes īstenot attālināti. Projekta 8 

sadarbības partneri no Dānijas, Vācijas, Itālijas un Latvijas 2021. gada septembrī tikās 

klātienes seminārā LU PSK un SAC “Zemgale” Ozolniekos. Tikšanās laikā tika 

prezentēts līdz šim paveiktais – apgūtie 10 teorētiskās apmācības moduļi par darbu ar 

personām ar demenci ar citu etnisko izcelsmi. Koledža prezentēja otru projekta 

uzdevumu – sagatavotu refleksijas rīku sociālā darba speciālistiem – galda spēli “Domā 

un mācies”. Lai pārrunātu noslēdzošo projekta sasniedzamo rezultātu – sagatavotu 

video, kas tulkots visās partneru nacionālajās valodās, dalībnieki 2021. gada decembrī 

tikās Itālijā. Projekts sekmīgi ir noslēdzies un sasniegtie rezultāti – mājaslapa ar 

teorētiskās apmācības moduļiem, spēles jeb dažādi refleksijas rīki, video – ir kvalitatīvi 

un pieejami sabiedrībai. Projektu īstenoja LU PSK Sociālās aprūpes katedras lektori. 

3. LU PSK īsteno tālākizglītības pasākumus ESF projektu ietvaros veselības aprūpes un 

sociālās aprūpes nozares speciālistiem. 

Tālākizglītības pasākumi tika realizēti ESF projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un 

ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības 

atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros. Tika realizētas astoņas aktivitātes, kas 

nodrošināja ārstniecības personu un sociālā darba virziena klausītāju apmācību. Kopējais 

klausītāju skaits ir 1068 personas. Projektu realizācijas turpinājums paredzēts arī 2022. 

gadā.  

4. Tiek pārtraukta reflektantu uzņemšana studiju programmā “Māszinības”. 

Sākot ar 2021./2022. akadēmisko gadu koledžās, tostarp LU PSK, studiju programmā 

“Māszinības” tiek pārtraukta reflektantu uzņemšana, pamatojoties uz 2019. gada 

29. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 537 “Par konceptuālo ziņojumu “Par māsas 

profesijas turpmāko attīstību””. LU PSK studiju programmu “Māszinības” realizēja gan 

Jūrmalā, gan koledžas Rēzeknes filiālē. 2021. gada jūnijā norisinājās pēdējais izlaidums 
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šajā studiju programmā, kur diplomus par 1. līmeņa profesionālā augstāko izglītību un 

kvalifikāciju “Māsa” saņēma 89 absolventi. 

5. LU PSK Rēzeknes filiālē tiek uzsākta studiju programmas “Podoloģija” realizēšana.   

LU PSK Rēzeknes filiāles 2021./2022. akadēmiskā gada vasaras uzņemšanā tiek 

organizēta reflektantu uzņemšana studiju programmā “Podoloģija”. 2021. gada septembrī 

šajā studiju programmā studijas uzsāk 15 studenti. LU PSK ir pirmā koledža Latvijā, kas 

2007. gadā uzsāka podologu apmācību. Kopš programmas atvēršanas studiju programma ir 

veiksmīgi attīstīta un pilnveidota sadarbībā ar nozares profesionāļiem un profesionālo 

asociāciju “Latvijas podologu biedrība”. Veicinot Valsts reģionalitātes nodarbinātības 

politikas sekmēšanu un izvērtējot augsto specialitātes pieprasījumu darba tirgū, tika lemts 

par programmas realizāciju Rēzeknē. Studējošajiem tiek piedāvāts kvalitatīvs studiju 

process, kura pamatā ir pieredzē balstītu zināšanu un prasmju apguve, sagatavojot darba 

tirgum kompetentus un kvalificētus podologus. 

6. LU PSK darba devēju TOP 10 ieteiktākā koledža arī 2021. gadā. 

Karjeras portālā Prakse.lv no 05.05. līdz 30.06.2021.tika veikta aptauja, kur savu viedokli 

izteica 2652 Latvijas darba devēji, norādot, kurās izglītības iestādēs tie iesaka apgūt 

dažādās profesijas. Aptaujas ietvaros aktīvi tika veikts balsojums arī par Latvijas 

koledžām un to realizētajām studiju programmām. Darba devēji 2021. gada aptaujā 

LU PSK ir atzinīgi novērtējuši, iekļaujot starp TOP 10 ieteiktākajām Latvijas koledžām, tā 

apliecinot koledžas vērtīgo pienesumu darba tirgum un norādot, ka koledžas absolventi ir 

pieprasīti gan veselības aprūpes, gan sociālās labklājības nozarēs. 

7. Atklāta LU PSK jaunā korpusa ēka – Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā. 

Uzsākot 2021./ 2022. akadēmisko gadu – 3. septembrī, klātesot Latvijas Universitātes 

rektoram prof. Indriķim Muižniekam, LU PSK darbiniekiem un sadarbības partneriem tika 

atklāts jaunais koledžas korpuss, kura būvniecības darbi uzsākās 2020. gada vasaras 

izskaņā. Realizētais būvniecības projekts ir uzskatāms par cieņas apliecinājumu koledžas 

dibinātājam un pirmajam direktoram profesoram Paulam Stradiņam, kas vienmēr uzsvēris 

attīstības un izaugsmes nozīmi dibinātajā izglītības iestādē. Jaunbūvē atradīsies kabineti 

koledžas administrācijai, auditorijas un praktisko nodarbību telpas. Līdztekus ar jaunā 

korpusa būvniecības procesu sadarbībā ar Latvijas Universitāti tika realizēts LU PSK 

galvenās administrācijas ēkas un dienesta viesnīcas korpusa energoefektivitātes 

paaugstināšanas projekts, tā koledžas ēku kvartāls – Vidus prospektā 38, Bulduros, 

Jūrmalā, ir guvis vienotu estētisku veidolu, kas pozitīvi ietekmē apkārtējo teritoriju un 

veiksmīgi iekļaujas Jūrmalas pilsētvidē. 
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8. LU PSK studējošie iesaistās Covid-19 pacientu aprūpē Latvijas ārstniecības iestādēs. 

2021. gada rudenī LU PSK saņēma aicinājumu no Veselības ministrijas un Veselības 

inspekcijas sadarboties un sniegt atbalstu Latvijas ārstniecības iestādēm veselības aprūpes 

nozarei kritiskā situācijā, aktīvi piesaistot LU PSK studējošos Covid-19 pacientu aprūpē. 

Sadarbību no LU PSK koordinēja Ārstniecības katedras vadītāja J. Strazdiņa, kura bija 

atbildīga par studējošo piesaisti, tā sniedzot atbalstu cilvēkresursu nodrošināšanā veselības 

aprūpes iestādēs gan Rīgā, gan Latgales reģionā. 

9. LU PSK dalība Latvijas Koledžu asociācijas pasākumos un aktivitātēs. 

LU PSK Latvijas Koledžu asociācijas sēdēs regulāri dalību ņem LU PSK direktore 

I. Strode. Arī koledžas studējošie pārskata gada periodā apliecināja savu aktivitāti 

asociācijas rīkotajās pasākumos. LU PSK pārstāvji guva novērtējumu un atzinību 

2021. gada pavasarī izsludinātajā eseju konkursā "Es studēju koledžā" un video sižetu 

konkursā "Radam. Darām. Radām.". 

10. Uzsākts LU PSK studiju virziena “Veselības aprūpe” un “Sociālā labklājība” 

akreditācijas process. 

2021. gada ietvaros tiek noslēgts darbs pie LU PSK studiju virziena “Veselības aprūpe” un 

“Sociālā labklājība” ziņojumu sagatavošanas un iesniegšanas akreditācijas procesa 

uzsākšanai nākamajam periodam. Laika periodā no 01. līdz 03.12.2021. LU PSK un 

LU PSK Rēzeknes filiālē tiek organizēta studiju virziena “Sociālā labklājība” 

starptautiskās ekspertu komisijas tikšanās ar koledžas administrāciju, docētājiem, 

studējošajiem, absolventiem un darba tirgus pārstāvjiem, lai sagatavotu ziņojumu 

nākamajam akreditācijas procesa posmam un izvērtēšanai. Starptautiskās ekspertu 

komisijas tikšanās ar studiju virziena “Veselības aprūpe” pārstāvjiem tiek plānota 

2022. gada sākumā. 
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2.2. LU PSK 2021. gada finanšu resursi 

 

1. LU PSK 2021. gada finansējuma veidoja avoti: 

1) Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums studiju programmu 

realizācijai – 2 853 992 EUR; 

2) Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem koledžas ieņēmumiem – 874 620 EUR. 

3) No 2021: Eiropas Savienības organizāciju un citu starptautisku organizāciju 

finansētie projekti – 11 977 EUR. 

2. LU PSK finanšu apjoms un struktūra 

Ieņēmumi 2021. gadā: 3  728 612 EUR (2.1.att.). 

 

2.1.att. LU PSK 2021. gada ieņēmumu sadalījums 

 

Izdevumi 2021. gadā: 3 681 021 EUR (2.2.att.). 

 

2.2.att. LU PSK 2021. gada izdevumu sadalījums 
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Uzturēšanas izdevumi 2021. gadā: 3 169 430 EUR (2.3.att.). 

2.3.att. LU PSK 2021. gada uzturēšanas izdevumu sadalījums 

 

 

 

Kapitālie izdevumi 2021. gadā: 511 591 EUR (2.4.att.). 

90%
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Bibliotēku krājumi 0,1%
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2%
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2.4.att. LU PSK 2021. gada kapitālo izdevumu sadalījums 
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Lai studiju procesā nodrošinātu materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un 

papildināšanu atbilstoši LU PSK plānotajam budžeta līdzekļu izlietojumam, 2021. gadā tika 

iegādāta šāda datortehnika, sakaru un biroja tehnika: 

 2 portatīvie datori; 

 3 stacionārie datori; 

 3 datoru monitori; 

 1 videokonferences sistēma; 

 3 televizori; 

 5 mobilie telefoni; 

 6 videokameras. 

 

2021. gada notika nopirkto preču piegāde: 

 1 pedikīra aparāts; 

 2 podoloģijas krēsli; 

 4 kosmetoloģiskās kušetes; 

 4 meistara krēsli; 

 2 fluoriscenta lampas ar lupu 5D; 

 9 permanentās un tetovēšanas ierīces. 
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3. ORGANIZĒTĀS KONFERENCES, SEMINĀRI, VIESLEKCIJAS 

 

1. 2021. gada ietvaros LU PSK docētājiem tika veicināta iespēja kvalifikācijas celšanā 

Kopsavilkums par dalību konferencēs pārskata perioda ietvaros:  

1. D. Erkena, I. Vīksniņa – dalība konferencē “Uz klientu orientēts sociālais darbs”, 

2021. gada 13. janvāris, Rīga; 

2. M.Saulīte – piedalījās LU PSK 4. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Veselība. 

Labsajūta. Prakse.” ar priekšlasījumu “Sezonālas pēdu problēmas”, 2021. gada 

8. aprīlī, Jūrmala; 

3. M. Saulīte – dalība Latvijas Universitātes 79. Starptautiskajā zinātniskajā konferences 

sekcijā “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” ar referātu Hospitālo 

infekciju riski podologa praksē, 2021. gada 22. aprīlī, Rīga; 

4. M. Saulīte – piedalījās Starptautiskajā on-line konferencē Kazahstānā, 

“VII Евразийском конгрессе дерматологии, косметологии и эстетической 

медицины, ar referātu Показания и противопоказания к коррекции ногтевой 

пластины”, 2021. gada 24.–28. maijā; 

5. I. Vīksniņa – dalība konferencē “Psiholoģiskās palīdzības sniedzēja profesionālā 

identitāte un izaicinājumi pārmaiņu laikos”; 

6. D. Gulbe, J. Pupure – dalība konferencē “Profesionālā identitāte un profesijas 

atpazīstamība”; 

7. D. Gulbe – dalība Internacionālā konferencē Latvijas Universitātē, 2021. gada 23.–

24. aprīlis, Rīga; 

8. A. Leice – dalība RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas organizētā konferencē 

“9. Starptautiskā F. Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference – 

“Pētniecība studiju procesā””;  

9. D. Gulbe – dalība konferencē “Māsa – vadošais spēks veselības aprūpē”, Latvijas 

Universitāte, 2021. gada 13. maijs, Rīga; 

10. A. Grauduma, I. Vīksniņa – dalība konferencē XVI Starptautiskajā zinātniski 

praktiskajā konferencē “Mūsdienu menedžments: problēmas un perspektīvas” 

Sanktpēterburgas valsts ekonomikas universitāte (Krievija), 2021. gada 29.–30. aprīlī; 

11. D. Gulbe – dalība RSU konferencē “Izaicinājumi veselības aprūpē digitālās 

transformācijas laikmetā”, 2021. gadā 28. maijā; 

12. M. Saulīte for the outstanding contribution to the VII Eurasian Congress of 

Dermatology, Cosmetology and Aesthetic Medicine, Kazakhstan, 24–28 may, 2021; 
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13. I. Vīksniņa participated in the 23. International Long-Term Care Conference, 21–24 

September 2021; 

14. M. Saulīte – dalība Medicīnas tehnoloģiju katedras starpdisciplinārajā zinātniskajā 

konferencē “Profesionālās kompetences mūsdienu medicīnas tehnoloģiju inovāciju 

laikmetā IV” ar priekšlasījumu “Vielmaiņas izraisīti nagu augšanas traucējumi. 

Spirulīna izmantošana nagu struktūras uzlabošanai.”, 2021. gada 4. decembrī, 

tiešsaistē. 

 

2. 2021. gadā veicināta sadarbība ar izglītības iestādēm un profesionālajām apvienībām:  

1. Organizētas konferences sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes 

Rīgas Medicīnas koledžu, Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžu, Latvijas 

Māsu Asociāciju, Latvijas Ārstu biedrību, Latvijas Koledžu asociāciju, Latvijas 

Podologu biedrību un Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociāciju.  

2. Veicināta sadarbība ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti, Liepājas 

Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti.  

3. D. Erkena – dalība Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sadarbības padomes 

sanāksmēs. 

4. D. Erkena – līdzdalība žūrijas komisijas darbā par gada balvu “Labākais sociālais 

darbinieks 2021. gadā”.  

5. I. Strode – dalība Latvijas Koledžu asociācijas sēdēs. 

6. D. Gulbe – dalība diskusijā par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunās 

darbības stratēģijas 2021.–2027. gadam izstrādi, 2021. gada 8. martā. 

 

3. LU PSK docētāju profesionālā pilnveide 2021. gadā: 

1. A. Grauduma, A. Grase – pabeidza kursu “Komercializācija”, KIC Komercizglītības 

centrs. Nr. 8.2.2.0/18/A/010 “Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču 

pilnveide Latvijas Universitātē”, Rīga; 

2. D. Gulbe, R. Geske, L. Kudrjavceva – piedalījās BKUS Pediatrijas skoliņā; 

3. D. Gulbe, I.Andersone, L. Priede, M. Tračuma – piedalījās mācību programmā 

“Akadēmiskais godīgums”, Latvijas Universitāte, Rīga; 

4. A. Grase, A. Grauduma – piedalījās režisora Viestura Meikšāna vebinārā “Online 

komunikācijas meistarklase”, Režisora Viestura Meikšāna publiskās runas skola, Rīga; 

5. I. Vīksniņa – piedalījās biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” seminārā – 

“Vispārējo pakalpojumu sniedzēju apmācība par deinstitucionalizācijas procesu un 
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situācijām, ar kādām tie varētu saskarties vispārējo pakalpojumu sniegšanas procesā 

attiecībā uz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”, Rīga; 

6. D. Lagzdiņa piedalījās “Koledžu bibliotēku seminārā”, Rīga; 

7. J. Urbēna dalība vebinārā “Elpošanas sistēmas aspekti vispārējās aprūpes māsu 

praksē”, Latvijas Māsu asociācija, Rīga; 

8. J. Urbēna dalība vebinārā “COVID–19 aktualitātes māsu praksē”, Latvijas Māsu 

asociācija, Rīga; 

9. J. Urbēna dalība vebinārā “Mutes veselības veicināšana māsas praksē”, Latvijas Māsu 

asociācija, Rīga; 

10. J. Urbēna dalība vebinārā “Cukura diabēts vispārējās aprūpes māsas praksē”, Latvijas 

Māsu asociācija, Rīga; 

11. I. Vīksniņa piedalījās Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr. 9.2.1.1/15/1/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” mācībās 

“Sociālais darbs ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām”, Rīga; 

12. D. Gulbe piedalījās “Praktiskie ieteikumi darbojoties digitālajā vidē”, Latvijas 

Universitāte, Rīga; 

13. M. Saulīte piedalījās RUCK on-line seminārā sadarbības partneriem un praktiķiem 

“Peclavus® - Натуральная косметика - теория и практика” HELLMUT RUCK; 

14. E. Rutka piedalījās Eiropas Radiogrāferu asosociāciju asambleju (EFRS) vebināros 

“Developing Teaching @ Learning Technologies”, “Radiation Risk Communication 

for Pediatric Patients in Nuclear Medicine” “Publishing in and Reviewing for the 

Radiography Journal”, “Ethical Principles in Research”, “Developing Research 

Opportunitis”, “Supporting your resarch funding applications projekts”, “Incident 

learning in proton therapy in MAASTRO: AN incident due to wrong tabele density”, 

“Who is the patient on the treatment tabele? Learning from a clinical case”; 

15. E. Rutka piedalījās Latvijas radiogrāferu un radiologu asistentu asociācijas (LRRAA) 

semināros – “Cilvēka Anatomija. Radiogrāfiskie aspekti”, “Jaunākās tendences mazā 

iegurņa diagnostiskās radioloģijas izmeklējumos”, “Aktualitātes sievietes iegurņa MR 

izmeklēšanā”, “Klizmas veikšana. Radiologa asistenta/ radiografera loma 

irrigoskopijas izmeklējumā”, “Krūts vēža skrīninga mamogrāfijas metodoloģija”, 

“Sirds patoloģijas un diagnostiskie izmeklējumi”, “Vēdera dobuma orgānu patoloģijas 

un diagnostiskie izmeklējumi”. 
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4. LU PSK organizētās konferences, semināri un vieslekcijas 2021. gadā 

3.1. tabula 

LU PSK 2021. gadā organizētās konferences, semināri un vieslekcijas

 

 

 

 

 

Nr. 

p. 

k. 

NOSAUKUMS 
NORISES 

LAIKS 

1.  
Studentu konference (tiešsaistē) 

“Pētniecība studiju procesā sociālā labklājības virzienā” 
23.02.2021. 

2.  
Sociālās aprūpes katedras konference (tiešsaistē) 

“Starpprofesionāļu komandas darbs teorijā un praksē” 
11.03.2021. 

3.  

Studiju programmu “Estētiskā kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā masāža” 

studējošo un nozaru profesionāļu 4. starptautiskā zinātniskā konference 

(tiešsaistē)  

“Veselība. Labsajūta. Prakse.” 

08.04.2021. 

4.  

Latvijas Universitātes 79. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija 

(tiešsaistē) 

“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” 

22.04.2021. 

5.  

Vieslekcija  

“Kardioloģisko slimnieku aprūpe sirds mazspējas ķirurģiskā ārstēšanā” 

vieslektors Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas virsārsts akūtajā 

kardioloģijā, asoc. profesors U. Strazdiņš 

29.09.2021. 

6.  

Vieslekcija  

“Pacientu aprūpe kardioķirurģij” vieslektori asoc. prof. P. Strazdiņš, 

dr. med. M. Kalējs un dr. M. Ērglis 

29.09.2021. 

7.  
Studentu konference (tiešsaistē) 

“Pētniecība studiju procesā” 
28.10.2021. 

8.  
Studentu konference (tiešsaistē) 

“Ārstniecības personas darba principi Covid–19 pandēmijas laikā” 
17.11.2021. 

9.  

Seminārs, kas veltīts Starptautiskajai dienai cilvēkiem ar invaliditāti, 

apvienības “Apeirons” vides eksperts J. Briedis un valdes locekle 

Ņ. Meņģele 

03.12.2021. 

10.  

Medicīnas tehnoloģiju katedras starpdisciplinārā zinātniskā konference 

(tiešsaistē)  

“Profesionālās kompetences mūsdienu medicīnas tehnoloģiju inovāciju 

laikmetā IV” 

04.12.2021. 
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4. TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU ORGANIZĒŠANA 

4.1. tabula 

LU PSK organizētie tālākizglītības kursi 2021. gadā 

 
Nr. 

p. 

k. 

Apmācību veikšanas 

vieta 
Apmācību nosaukums 

Apmācību 

mērķauditorija 

un skaits 

1.  LU PSK 
Mācību kursi 

“Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” 

Izglītības iestāžu 

darbinieki – 33 

2.  LU PSK 
Mācību kursi 

“Akūts respiratorais distresa sindroms, intensīvās aprūpes 

īpatnības” 

Māsas – 38 

3.  LU PSK 
Mācību kursi 

“Mākslīgi elpināmu pacientu aprūpe intensīvās terapijas 

nodaļā” 

Māsas – 30 

4.  LU PSK Profesionālās pilnveides izglītības programma 

“Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē” 
Ārsta palīgi – 22 

5.  

NMPD Vidzemes 

reģionālais centrs ESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un 

ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un 

ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” vajadzībām 

veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta 

personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu aktualizēšana un apmācību 

īstenošana” (identifikācijas Nr. VM 2019/31/ESF) 

10.07.2020. līguma Nr. 01-32.1.3.2/186 neformālās 

izglītības programma “Neatliekamā medicīniskā palīdzība 

traumu guvušam pacientam: pirmsslimnīcas etaps” 

Ārsts, ārsta 

palīgs, māsa, 

vecmāte, 

masieris, 

biomedicīnas 

laborants, 

radiologa 

asistents – 249 

NMPD Kurzemes 

reģionālais centrs 

NMPD Latgales 

reģionālais centrs 

SIA “Ogres rajona 

slimnīca“ 

LU PSK 

LU PSK Rēzeknes 

filiāle 

SIA “Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca” 

6.  

SIA “Alūksnes 

slimnīca”  

ESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un 

ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība’’ 9.2.6. 

atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības 

atbalsta personāla kvalifikāciju’’ ietvaros veiktā iepirkuma 

par ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla apmācība 

neatliekamās medicīniskās palīdzības jautājumos 

programmu aktualizēšanu un apmācību īstenošanu (VM 

2019/31/ESF) 10.07.2020. līguma Nr. 01-32.1.3.2/185 

neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (ACLS)” 

Māsa, ārsta 

palīgs, ārsts – 107 

SIA ”Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca” 

VSIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā 

slimnīca” 

7.  

SIA “Kuldīgas 

slimnīca“ 

ESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un 

ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un 

ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” vajadzībām 

veiktā iepirkuma “Mācību procesa nodrošināšana 

ārstniecības personām, farmaceitiem un farmaceitu 

asistentiem profesionālo zināšanu un prasmju uzlabošanai” 

(identifikācijas Nr. VM 2019/32/ESF) 26.02.2020. līguma 

Nr. 01-32.2.3/26 neformālās izglītības programma 

“Infekciju profilakses un kontroles pasākumi ārstniecības 

iestādēs” 

Māsa, māsas 

palīgs, vecmāte – 

95 

SIA “Daugavpils 

reģionālā slimnīca “ 

SIA “Tukuma 

slimnīca” 

LU PSK 

8.  
NMPD Kurzemes 

reģionālais centrs 

ESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un 

ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un 

ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” vajadzībām 

veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas, vecmātes, 

masieri, podologi, 

biomedicīnas 

laboranti, 

radiologu 

 

Jaunliepājas primārās 

veselības aprūpes 

centrs 

SIA “Daugavpils 
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reģionālā slimnīca “ personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu aktualizēšana un apmācību 

īstenošana” (identifikācijas Nr. VM 2019/31/ESF) 

10.07.2020. līguma Nr. 01-32.1.3.2/184 neformālās 

izglītības programma “Pieaugušo paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps 

(ACLS)” 

asistenti, 

skaistumkopšanas 

speciālisti 

kosmetoloģijā – 

372 

SIA “Jelgavas pilsētas 

slimnīca“ 

LU PSK Rēzeknes 

filiāle 

NMPD Vidzemes 

reģionālais centrs 

VSIA “Slimnīca 

“Ģintermuiža”” 

SIA “Saldus medicīnas 

centrs“ 

VSIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā 

slimnīca” 

SIA “Balvu un 

Gulbenes slimnīcu 

apvienība” 

9.  
LU PSK 

(on-line) 

ESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un 

ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un 

ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” vajadzībām 

veiktā iepirkuma “Māsu papildspecialitātes un 

pamatspecialitātes programmu izstrāde un apmācību 

īstenošana” (identifikācijas Nr. VM 2020/24/ESF) 

29.01.2021. līguma Nr. 01-32.1.3.2/69 neformālās 

izglītības programma “Māsas darbība ilgtermiņa pacientu 

aprūpē” 

Māsas – 27 

10.  LU PSK 

ESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un 

ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un 

ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” vajadzībām 

veiktā iepirkuma “Aktuālās ārstniecības un diagnostikās 

metodes ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu 

praksē” (identifikācijas Nr. VM 2020/14/ESF) 10.06.2020. 

līguma Nr. 01-32.1.3/183 profesionālās pilnveides 

izglītības programma “Funkcionālās diagnostikas metode 

māsu praksē M60” 

Māsas – 29 

11.  LU PSK 

ESF projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un 

ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” 

neformālās izglītības programma “Krūts vēža skrīninga 

mamogrāfijas metodoloģija”  

Praktizējoši 

radiologa 

asistenti un 

radiogrāferi – 150 

12.  LU PSK 
Tālākizglītības kursi  

“Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot 

ar jonizējošā starojuma avotiem medicīnā” 

Praktizējoši 

radiologa 

asistenti un 

radiogrāferi – 147 

13.  LU PSK 

Tālākizglītības kursi  

“Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot 

ar jonizējošā starojuma avotiem medicīnā darbam ar 

pārvietojamo zāles rentgena iekārtu (arka, C–Arm)” 

Praktizējoši 

traumatologiem 

un operāciju zāles 

māsas – 36 

14.  LU PSK Tālākizglītības kursi  

“Saskarsme un tās īpatnības pacientu aprūpē radioloģijā” 

Praktizējoši 

radiologa 

asistenti un 

radiogrāferi – 77 

15.  
LU PSK  

(on-line) 

ESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un 

ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” 

ietvaros, līgums Nr. 01-32.1.3.2./132 “Sociālajā jomā 

strādājošo specifisko vispārējo zināšanu un prasmju 

attīstīšana”, neformālā izglītības programma “Biežākie 

Sociālajā jomā 

strādājošie – 39 
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traumu cēloņi bērniem un traumu profilakses drošības 

pasākumi”. 

16.  
LU PSK  

(on-line) 

Profesionālās pilnveides kursi “Klienta aktivizēšana 

aprūpes procesā” Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 

sociālā darba speciālisti un aprūpētāji. 

Sociālā darba 

speciālisti un 

aprūpētāji – 1356 

17.  
LU PSK  

(on-line) 

ESF projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība 

pašvaldībās" (Nr.9.2.1.1/15/I/001) ietvaros seminārs 

“Demence veciem cilvēkiem. Komunikācijas, sadarbības, 

aprūpes īpatnības” 16 akadēmiskās stundas, apmācības 

notika Rīgas Sociālais dienesta sociālā darba speciālistiem.  

Sociālā darba 

speciālisti – 18 

18.  SAC “Jaundubulti” 
Profesionālās pilnveides kursi “Klientu veselība, tās 

novērtējums un aprūpe”. 

 

Sociālā darba 

speciālisti un 

aprūpētāji – 34 

19.  SAC “Staļģene” Profesionālās pilnveides kursi “Ergonomijas pamatprincipi 

aprūpes procesā”. 

Sociālā darba 

speciālisti un 

aprūpētāji – 10 
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5. INFORMĀCIJA PAR STUDĒJOŠAJIEM 

 

5.1. Uzņemšana 

Uzņemšanas procesu vada ar LU PSK direktora rīkojumu apstiprināta uzņemšanas 

komisija, kuras darbība notiek saskaņā ar koledžas padomes apstiprinātu nolikumu 

“Uzņemšanas komisijas darbības nolikums”. 

 LU PSK nodrošina budžeta un maksas studiju vietas ar iespēju iegūt pirmā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību zemāk minētajās profesijās: 

1) biomedicīnas laborants; 

2) ārsta palīgs (arī maksas studiju vietas); 

3) sociālais aprūpētājs; 

4) radiologa asistents (arī maksas studiju vietas); 

5) sociālais rehabilitētājs; 

6) podologs (arī maksas studiju vietas); 

7) skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā (tikai maksas studijas vietas); 

8) masieris (tikai maksas studijas vietas); 

LU PSK uzņemšana: 

Rudens semestrī 2021./2022. studiju gadā tika veikta: 

1. sešās studiju programmās par valsts budžeta līdzekļiem – “Ārstniecība”, 

“Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija”, “Sociālā aprūpe”, 

“Sociālā rehabilitācija”; 

2.  četrās maksas studiju programmās – “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā 

masāža”, “Ārstniecība”, “Radiologa asistents”; 

Pavasara semestrī 2021./2022. studiju gadā tika veikta tikai maksas studiju 

programmās – “Ārstnieciskā masāža”, “Estētiskā kosmetoloģija”. 

LU PSK uzņemšana Rēzeknes filiālē: 

Rudens semestrī 2021./2022. studiju gadā tika veikta: 

1. par valsts budžeta līdzekļiem studiju programmās – “Ārstniecība”, “Sociālā 

aprūpe”, “Sociālā rehabilitācija”; 

2. maksas studiju programmās – “Ārstnieciskā masāža”, “Podoloģija”; 

Pavasara semestrī 2021./2022. studiju gadā netika rīkota. 

Uzņemšanas laikā studijām dokumentus iesniedza: 

Rudens semestrī – 614 reflektanti: LU PSK – 494 reflektanti; LU PSK Rēzeknes 

filiālē – 120 reflektanti. 

Pavasara semestrī LU PSK – 24 reflektanti. 
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5.2. Imatrikulācija 

Reflektantus imatrikulē ar LU PSK direktora rīkojumu, pamatojoties uz uzņemšanas 

komisijas rezultātiem, noslēgto studiju līgumu un uzņemšanas noteikumu pilnīgu izpildi.  

LU PSK 2021./2022. studiju gada rudens semestrī kopā imatrikulēja 474 studentus, no 

kuriem  Jūrmalā studijas uzsāka 363 studenti, LU PSK Rēzeknes filiālē – 111 studenti. 

Pavasara semestrī LU PSK studijas uzsāka 15 studenti. Skatīt tabulu Nr. 5.1. tabulu 

5.1. tabula 
LU PSK imatrikulēto skaits 2021./2022. studiju gadā 

Studiju 

programmas 

kods 

Studiju programmas 

nosaukums 

Imatrikulēti  

2021./2022. studiju gadā 
Imatrikulēti 

2019./2020. 

studiju gadā KOPĀ 

NO TIEM  

Rēzeknes 

filiālē 

par 

budžeta 

līdzekļiem 

 studijas 

par maksu 

41721 Ārstniecība 91 41 84 7 134 

41722 Biomedicīnas laborants 37  37  33 

41762 Sociālā aprūpe 24  24  27 

41722 Radiologa asistents 48  41 7 44 

41764 Sociālā rehabilitācija 68 38 68  47 

41722 Podoloģija 50 15 35 15 78 

41722 Estētiskā kosmetoloģija 103   103 82 

41722 Ārstnieciskā masāža 53 17  53 78 

KOPĀ: 474 111 289 185 523  

 

5.3. Studenti 

LU PSK 2021./2022. studiju gadā kopā studēja 1096 studenti, no kuriem par valsts 

budžeta līdzekļiem – 695 studenti, un 401 – par maksu. Studentu skaita sadalījumu pa studiju 

programmām un studiju gadiem skatīt 5.2. tabulā. 

 5.2. tabula 
LU PSK studējošo skaits 2021./2022.studiju gadā 

Studiju 

programmas 

kods 

Studiju programmas 

nosaukums 

STUDĒJOŠO SKAITS 

STUDIJU GADOS 
Studējošie 

kopā 

NO KOPĒJĀ 

STUDĒJOŠO SKAITA 

1 2 3 

par 

budžeta 

līdzekļiem 

par maksu 

41723 Māszinības  51 51 102 102  

41721 Ārstniecība 86 84 52 222 215 7 

41722 Biomedicīnas laborants 37 22  59 59  

41762 Sociālā aprūpe 23 30  53 53  

41722 Radiologa asistents 48 38 20 106 99 7 

41764 Sociālā rehabilitācija 68 31  99 99  

41722 Podoloģija 89 33  122 68 54 

41722 Estētiskā kosmetoloģija 103 60 45 208  208 

41722 Ārstnieciskā masāža 53 72  125  125 

KOPĀ: 507 421 168 1096 695 401 
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5.4. Absolventi 

LU PSK absolventu sadalījuma pa studiju programmām salīdzinājums 2019./2020. un 

2020./2021. studiju gadā. Skatīt tabulu 5.3. 

5.3. tabula 

LU PSK absolventu skaita salīdzinājums 

Studiju 

programmas 

kods 

Studiju programmas 

nosaukums 

2020. gadā 

kvalifikāciju ieguvuši  

2021. gadā 

kvalifikāciju ieguvuši  

41723 Māszinības 63 89 

41721 Ārstniecība 38 35 

41722 Biomedicīnas laborants 24 26 

41762 Sociālā aprūpe 15 38 

41722 Radiologa asistents 25 16 

41764 Sociālā rehabilitācija 111 30 

41722 Podoloģija 37 19 

41722 Estētiskā kosmetoloģija 22 33 

41722 Ārstnieciskā masāža 29 48 

KOPĀ: 364 334 
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6. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

 

LU PSK 2021. gadā, pamatojoties uz koledžas pamatdarbības mērķi, uzdevumiem, 

Internacionalizācijas stratēģiju, kā arī Erasmus Universitātes Hartu, īstenoja Eiropas 

Savienības Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas ERASMUS+ mobilitātes un 

partnerības aktivitātes un nostiprināja esošos sadarbības līgumus. Pārskata periods ir gads, 

kad tiek turpināts īstenot NORDPLUS programmas projektus, kuru mērķis ir ieviest 

jauninājumus un uzlabojumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. 2021. gadā 

lēnām tika atjaunota kustība mobilitāšu organizēšanā un īstenošanā. Rudens semestrī aktīvāk 

iebrauca ārvalstu studenti un iespēju robežās sadarbības augstskolu docētāji vadīja 

nodarbības – gan virtuāli, gan klātienē.  

2021. gads ir jaunā ERASMUS+ programmas perioda sākums, kas ir izaicinājums ar 

jaunu atskaites sistēmas izveidošanu, jauniem programmas noteikumiem. Finansējums 

mobilitātes un partnerības īstenošanai ERASMUS+ programmas ietvaros tika piešķirts no 

Eiropas Komisijas finanšu līdzekļiem, ņemot vērā iepriekšējā gada dalībnieku skaitu, kā arī 

Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums gan studentu, gan personāla mobilitātei.  

2021. gadā aktīvi tiek turpināts ERASMUS+ KA202 projekts “Approaching 

Multiethnicity and Dementia in Education and Work”, kura koordinators ir SOSU College 

(Dānija) (01.11.2019.–28.02.2022.). Kopumā projektā iesaistīti 8 partneri no Dānijas, 

Latvijas, Vācijas un Itālijas. Projektu īsteno LU PSK Sociālās aprūpes katedra. LU PSK 

īstenojuši visas aktivitātes, kas paredzētas projekta plānošanas un realizācijas periodā.  

Atskaites gada septembrī LU PSK bija uzņemošais partneris AMiDE projekta aktivitātei, kad 

visi projekta partneri satikās 23.09.2022.–24.09.2022., Jūrmalā. Darba procesā viesi iepazinās 

klātienē ar LU PSK un SAC Zemgale. Savukārt no 01.12.2021.–02.12.2021. LU PSK lektores 

Dace Erkena un Līga Priede piedalījās projekta noslēdzošajā klātienes seminārā Itālijā, 

Figline Valdarno. Rezultātā ir izveidota mājaslapa https://amide.eu/, galda spēle “Domā & 

mācies”, refleksijas rīki, 10 tēmu apmācību modulis, video. Iegūtie materiāli ir pieejami visu 

partnervalstu valodās. 

2021. gadā turpinājās otrais posms NORDPLUS projektā “Empowering puppetry” 

(15.05.2019.–30.09.2022.), sadarbībā ar Kauno kolegija (Lietuva) un Tartu Health Care 

College (Igaunija). Projektu realizē LU PSK Sociālās aprūpes katedra. 06.10.2021.–

08.10.2021. LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītāja Ina Vīksniņa un katedras studiju 

metodiķe Ina Ozola piedalījās projekta klātienes seminārā HAMK, Somijā. Tikšanās laikā tika 

pārrunātas aktivitātes 2022. gadam. 

https://amide.eu/
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2021. gadā LU PSK kā sadarbības partneris aktīvi turpina piedalīties ERASMUS+ 

programmas projektā DTNET, kuru koordinē partneri Vācijā. Projekta mērķis ir izveidot 

virtuālās realitātes rīkus, kas pilnveidotu studiju procesu studiju programmā “Ārstniecība”. 

Projekta laikā ir sagatavots metodiskais materiāls virtuālās realitātes īstenošanai studiju 

procesā. Turpinās scenārija izstrāde un demo testēšana, lai integrētu studiju programmā. 

Ja 2020. gadā fiziskā mobilitāte samazinājās vai pilnībā apstājās, piemēram, LU PSK 

personālam, tad 2021. gadā pamazām atjaunojas, ar lielu piesardzību. Joprojām, dēļ 

pandēmijas izaicinājumiem, netiek plānotas klātienes mobilitātes. Studenti īstenoja divas 

neseno absolventu mobilitātes un vienu mobilitāti, kad studente devās uz Lielbritāniju. 

Jāakcentē, ka visas prakses vietas šajās mobilitātēs atrada paši studenti, pēc savas iniciatīvas 

un motivācijas. Studenti labprāt vēlas pilnveidot savas profesionālās prasmes ārvalstu 

iestādēs.  

 

6.1. LU PSK studējošo mobilitāte 

Studiju virziens “Veselības aprūpe” 

Studentu mobilitātē kopumā no studiju virziena “Veselības aprūpe” devās – 3 studenti.  

Studenti ļoti atzinīgi vērtēja savas izvēlētās prakses vietas. Skatīt 6.1.tabulu. 

6.1. tabula 

LU PSK studiju virziena “Veselības aprūpe” studentu mobilitāte 

Nr. 

p. 

k. 

Valsts Prakses vieta Students 

Prakses 

ilgums 

mēnešos 

Studiju 

programma 

1.  ITĀLIJA Heilpraxis Vedani BOZEN B. Pare 5 AM 

Nesenais 

absolvents 

2.  PORTUGĀLE Eco Massage & Esthetics D. Ivanova 2 AM 

Nesenais 

absolvents 

3.  LIELBRITĀNIJA The London Clinic, 

Londona 

M. Dobroštana 2 EK 

* Studiju programma “Estētiskā kosmetoloģija” – EK, studiju programma “Ārstnieciskā masāža” – AM. 

 

 Studiju virziens “Sociālā labklājība” 

2021. studiju gadā neviens no studiju virziena “Sociālā labklājība” studentiem nebija 

praksē ārvalstīs. Studenti gatavojās NORDPLUS projekta “Empowering Puppetry” 

aktivitātēm 2022. gadā. 
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Fotogrāfiju pārskats:  

LU PSK studējošie programmas ERASMUS+ mobilitātē. 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotogrāfijas no LU PSK studējošo personīgajiem arhīviem. 

 

6.2. Ārvalstu studējošie LU PSK 

2020. gadā daudz mobilitātes tika pārceltas uz 2021. gadu, ar cerību, ka tās tiks 

īstenotas. Kopumā rudens semestrī tika uzņemti 10 studenti, kas visi pārstāvēja studiju 

programmu “Māszinības”. Pirmo reizi tika uzņemts students no Turcijas. Pārējie studenti bija 

no Spānijas un Portugāles. 

Rudens semestris tomēr bija ar izaicinājumu, jo ierobežojumu dēļ, slimnīcas atteicās 

uzņemt ārvalstu studentus. Bija jānogaida un, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo studentu 

skaitu slimnīcas nodaļā, studentiem tika pielāgota prakse vairākās nodaļās. Skatīt 6.2.tabulu. 

 

6.2. tabula 

Ārvalstu studējošie LU PSK 

Nr. 

p. 

k. 

Valsts Augstskola Students 

Prakses 

ilgums 

mēnešos 

Studiju 

programma 

1.  

SPĀNIJA IES Nr.1 de Gijon 

A. Gonzalez Corrales 1 

M A. Cuesta Perez 3 

M. Calderon Lizarbe 3 

2.  TURCIJA Cappadoccia University E. Öztopçu 2 M 

3.  

PORTUGĀLE 
Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra 

I. Faúlha dos Santos 2 

M 
I. Filipa Pires Vaz 2 

T. P. Duarte Rocha 2 

M. Leitão dde Oloveira 2 

4.  
PORTUGĀLE Universidade dos Açores 

T. Moniz Matos 3 
M 

P. H. Lima Santos 3 

* Studiju programma “Māszinības” – M. 
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6.3. LU PSK docētāju mobilitāte 

LU PSK docētāji un administratīvais personāls 2021. gadā, kā visus iepriekšējos 

periodus, varēja izmantot Eiropas Savienības Izglītības programmas ERASMUS+ mobilitātes 

iespējas, kā arī īstenot pieredzes apmaiņas braucienus no koledžas finanšu līdzekļiem. 

LU PSK regulāri atbalsta koledžas personāla izaugsmi, apmeklējot starptautiskās konferences 

un ārvalstu sadarbības institūcijas, ja tiek izrādīta interese un motivācija.  

Fiziskās mobilitātes, kas norisinājās 2021. gadā bija – docentes M. Saulītes docēšana 

Tartu Health Care College, Igaunijā, studiju programmā “Podoloģija” ERASMUS+ 

programmas ietvaros. Tas ir ilgstošas sadarbības rezultāts, kad LU PSK docētāji ik gadu vada 

nodarbības sadarbības augstskolas studentiem, iepazīstinot ar šo studiju programmu.   

Lektore V. Ņehvjadoviča, ar LU PSK finanšu atbalstu, devās pieredzes apmaiņas 

braucienā uz Schloss-Schule, Stiefing, Austrijā, apgūstot Saistaudu masāžas tehniku.  

Virtuālajā mobilitātē lektore K. Vītoliņa vadīja lekcijas “Emocionālais intelekts kā 

viens no sociālā darba speciālistu personību raksturojošajiem faktoriem” Uteno University of 

Applied Sciences, Lietuva, Sociālā darba studentiem. 

Tika īstenotas iepriekšminētās mobilitātes ERASMUS+ programmas un NORDPLUS 

programmas ietvaros. 2022. gada pavasara semestris tiek plānots daudz aktīvāks un mobilāks. 

 

6.4. Ārvalstu docētāji LU PSK 

2021. gadā virtuālā mobilitātē 7 pasniedzēji vadīja lekcijas LU PSK studentiem – gan 

klātienē (docētājs bija ieradies LU PSK pieredzes apmaiņā un lekciju vadīja tiešsaistē), gan 

virtuāli (docētājs lekciju vadīja tiešsaistē, atrodoties savā mītnes valstī). Skatīt 6.3. tabulu. Šis 

mobilitātes veids, kas tika izstrādāts 2020. gadā, turpmāk ir iekļauts ERASMUS+ programmā, 

lai atvieglotu mobilitātes procesu un nodrošinātu plašāku resursu pieejamību. Ārvalstu lektori 

veiksmīgi vadīja nodarbības un studenti atzina par vērtīgām, jo virtuāli tiešsaistes vidē varēja 

piesaistīt vairākas interesentu grupas.  

Turpmāk noteikti daļa mobilitātes aktivitāšu tiks veiktas attālināti.   

6.3. tabula 

Ārvalstu docētāji LU PSK 

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds Skola, valsts Mobilitātes 

veids 

Lekcija 

Studiju virziens “Veselības aprūpe” 

1.  N. Resines 

Gordaliza 

IES Nr.1 De Gijon, 

Spānija 

Pieredzes 

apmaiņa 

 

2.  V. Elijošaitiene 
Paņevežys University 

of Applied Sciences, 

Lietuva 

Docēšana 

The need of Patient Education 

3.  D. Kupčiūnaitė The Impact of Group-Exercise and 

Invidual Home-Based Physical Exercise 

on Body Mass Components 
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4.  I. Kupčiūnaitė Bedsores and their Prevention 

5.  S. Zlatkuviene 

Kaunas University of 

Applied Sciences, 

Lietuva 

Virtuālā 

docēšana 

Cosmetology treatments and stress. From 

maksimum supply to skinimalism 

6.  V. Vaikšnoriene Sensitive skin. Peculiarities of Cosmetric 

Care 

7.  A. Malakauskiene Makeup opportunities correcting facial 

features 

Studiju virziens “Sociālā labklājība” 

8.  D. Jesiūniene Paņevežys University 

of Applied Sciences, 

Lietuva 

Docēšana Family and Social Environment 

 

9.  D. Stunzeniene Utena University of 

Applied Sciences, 

Lietuva 

Pieredzes 

apmaiņa 
 10.  Z. Ribokiene 

11.  L. Kondrašoviene 

 

6.5. Secinājumi 

1. 2021. gads piesardzīgi atjauno mobilitātes aktivitātes visās dalībnieku grupās – studenti, 

docētāji un personāls. Iemesls – nav pārliecības par ceļošanas ierobežojumiem. Ņemot vērā 

vakcināciju, rudens semestris nedaudz aktivizēja kustību.  

2. Visiem Eiropas Savienības projektiem ir pagarināts ilgums un noslēguma termiņš līdz 

2022. gadam. Tiek īstenotas virtuālās mobilitātes, kā viens no veidiem, kā studēt/vadīt 

lekcijas. Ir iespēja veidot apvienotās mobilitātes – virtuālās studijas un daļu prakses īstenot 

klātienē, ja tas ir epidemioloģiski iespējams.  

3. Ir nostiprināti sadarbības līgumi, lai pilnvērtīgāk varētu īstenot mobilitātes nākotnē. 

Sadarbības, kas netika aktīvi izmantotas, kvalitātes nodrošināšanas nolūkā, tika 

pārtrauktas.  

4. Eiropas Komisjas finansējums ERASMUS+ programmas īstenošanai ir palielinājies 

studentu mobilitātes sadaļā, arī docētājiem ir piešķirts lielāks finansējums, salīdzinājumā ar 

iepriekšējo periodu. Palielinājies ir Valsts budžeta finansējums, tomēr kritēriji un 

maksimālais papildus finansējuma apjoms ir nemainīgs. 2021. gada finansējuma līgums 

tiks aktualizēts 2022. gadā, jo vēl arvien aktīvs un aktuāls ir 2020. gada finanšu līgums. 

5. Lektoriem ir iespēja doties ERASMUS+ pieredzes apmaiņā, izmantojot Eiropas Komisjas 

Izglītības programmas ERASMUS+ finansējuma līdzekļus, Valsts budžeta 

līdzfinansējumu, kā arī ir saņemts koledžas finansiālais atbalsts.  

6. LU PSK turpina darbību starptautiskos partnerības projektos, kā arī tiek organizētas 

pārrunās par nākamā gada projektu sagatavi un iesniegšanu.  

7. Pilnvērtīgi uzsākta darbība starptautiskā projektā DTNET un tiek vadīts uz noslēgumu 

projekts AMiDE. 

8. Tiek noteiktas aktivitātes 2022. gadam, lai īstenotu LU PSK 3. Starptautisko nedēļu un 

uzsāktu jaunas sadarbības iespējas. 
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7. PERSONĀLS 

 

LU PSK akadēmiskais personāls sistemātiski uztur un paaugstina savu kvalifikāciju 

dažādu institūciju tālākizglītības pasākumos – kursos, semināros, piedaloties konferencēs un 

tālākizglītības programmās. 

2021. gadā divi LU PSK docētāji turpināja studijas doktorantūrā. 

 
7.1. tabula 

LU PSK personāls 2020. un 2021. gadā 

LU PSK personāls 

 2020. g. 2021. g. 

LU PSK personāls pamatdarbā   

Akadēmiskais personāls: 45 42 

- docenti 11 9 

- lektori 34 31 

- asistenti - - 

Vispārējais personāls 36 39 

LU PSK personāls pamatdarbā KOPĀ 81 81 

Akadēmiskais personāls, kuram augstskola 

nav pamatievēlēšanas vieta 
1 1 

 
 

7.2. tabula 

LU PSK akadēmiskā personāla pamatdarbā 

sadalījums pēc vecuma 2020. un 2021. gadā 

 

LU PSK akadēmiskā personāla pamatdarbā 

sadalījums pēc vecuma 

2020. g. 2021. g. 

45 42 

jaunāki par 25 gadiem - - 

25 - 29 gadi - - 

30 - 34 gadi 2 2 

35 - 39 gadi 7 5 

40 - 44 gadi 3 5 

45 - 49 gadi 9 5 

50 - 54 gadi 5 7 

55 - 59 gadi 4 5 

60 - 64 gadi 6 6 

65 gadi un vecāki 9 8 
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8. STUDĒJOŠO AKTIVITĀTES 

 

8.1. LU PSK Studējošo pašpārvalde 

LU PSK Studējošo pašpārvalde (turpmāk – SP) ir uz vienu gadu vēlēta, neatkarīga, 

koleģiāla koledžas studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija, kuras darbības mērķis 

ir pārstāvēt un aizstāvēt visu studējošo intereses studiju procesa, kultūras, sociālajos un 

sadzīves jautājumos koledžā un citās valsts institūcijās. 

SP savā darbībā ir pienākums ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, koledžas 

nolikumu, koledžas iekšējās kārtības noteikumus un citus koledžas iekšējos normatīvos aktus, 

kā arī SP nolikumu. LU PSK administrācijas pienākums ir atbalstīt, motivēt un sekmēt SP 

darbību. 

SP sastāvu veido studējošie no LU PSK Ārstniecības katedras, Medicīnas tehnoloģiju 

katedras un Sociālās aprūpes katedras. SP vada priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. 

SP pārstāvji darbojas komunikācijas, kultūras un sporta, informācijas tehnoloģiju un izglītības 

virzienā, pārstāvji ir deleģēti darbam koledžas lēmējinstitūciju darbībā. 

Studējošo iesaistīšanās SP darbā ir brīvprātīga. Lai SP sastāvā iekļautu jaunus 

pārstāvjus, tiek organizētas vēlēšanas.  

SP darbību pārskata gada periodā turpināja ietekmēt Covid-19 pandēmijas 

epidemioloģiskās drošības noteiktie ierobežojumi, kas liedza organizēt klātienes pasākumus, 

kuros būtu iespēja pulcēt koledžas studējošos. Arī 2021. gada ietvaros nācās atcelt 

pasākumus, ko SP rīkoja ik studiju gadu. Neskatoties uz šiem izaicinājumiem, SP komanda 

spēja sekmīgi strādāt, pielāgojās apstākļiem un turpināja darbu izmantojot dažādus digitālos 

rīkus un saziņas kanālus, lai organizētu savu darbu un uzturētu komunikāciju gan ar 

studējošajiem, gan koledžas administrāciju tiešsaistē. Lai organizētu sēdes un sapulces, aktīvi 

tika izmantota MS Teams platforma un apgūti rīki, lai būtu iespējams studējošiem piedāvāt 

dažādas aktivitātes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP logo 

SP devīze: “Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties” /Z. Mauriņa/ 

SP e-pasts: lupsk.studenti@gmail.com 

SP Facebook.com lapa: facebook.com/LUPSKstudejosopasparvalde 

mailto:lupsk.studenti@gmail.com
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LU PSK SP budžeta izlietojumu 2021. gadā raksturo šādas darbības, kam tika 

izmantots finansējums saskaņā ar plānoto izdevumu tāmi atskaites perioda ietvaros:  

- studējošo vides un sadzīves apstākļu nodrošināšanai; 

- pateicības par līdzdalību koledžas tēla atpazīstamības veicināšanas aktivitātēs; 

- studiju vides noformēšana gadumijas svētku laikā; 

- SP saliedēšanas pasākuma organizēšanai. 

Kā nozīmīgākās aktivitātes SP darbībā 2021. gadā ir atzīmējamas: 

1) 2021. gada 21. aprīlī SP pārstāvji piedalījās LU PSK Atvērto durvju dienas pasākumā, 

kas norisinājās tiešsaistē. SP locekļi dalījās savā pieredzē par studiju procesu un ārpus 

studiju aktivitātēm, ko piedāvā koledža, aktīvi iesaistījās diskusijās ar pasākuma 

dalībniekiem, tā sniedzot pilnīgāku priekšstatu interesentiem par LU PSK. 

2) 2021. gada pavasarī Latvijas Koledžu asociācija (LKA) aicināja koledžu studentus 

piedalīties izaicinājumā – konkursā, kura mērķis bija dot studentiem iespēju radošā 

izpildījumā dokumentēt savu attālināto studiju procesa ikdienu un nostiprināt koledžu 

un to pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu vietu un 

lomu Latvijas augstākās izglītības sistēmā.  

LKA konkurss tika izsludināts divās daļās. Studentiem bija iespēja iesūtīt darbus eseju 

konkursam "Es studēju koledžā" un video sižetu konkursam "Radam. Darām. Radām."  

SP aktīvi atbalstīja LKA izsludināto konkursu un motivēja koledžas studējošos 

iesaistīties. To apstiprina fakts, ka starp konkursantiem kuplā pulkā bija arī LU PSK 

studenti, kuru iesniegtie darbi tika atzinīgi novērtēti. Koledžas studenti bija raduši 

iespēju un pieņēma izaicinājumu darbus sagatavot un iesūtīt abām konkursa daļām. 

LU PSK studējošo rezultāti konkursā: 

- Eseju konkursā "Es studēju koledžā": studiju programmas “Ārstniecība” 

1. kursa studentei S. Eisakai iegūta 3. vieta; studiju programmas “Podoloģija” 

1. kursa studentei L. Balodei, studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” 

1. kursa studentei L. Jansonei – saņemta Atzinība; 

- Video sižetu konkursā "Radam. Darām. Radām.": studiju programmas 

“Radiologa asistents” 1. kursa studentēm K. Savļevičai un E.Vilkai iegūta 

dalīta 1. vieta; studiju programmas “Ārstniecība” 3. kursa studentēm 

K. Karpovai, L. Gžibovskai, L. Samoļotovai; studiju programmas “Podoloģija” 

1. kursa studentei L. Balodei – saņemta Atzinība. 

3) SP 2021. gada ietvaros savu darbību vērsa uz studējošo viedokļu izzināšanu, ko 

apliecina vairāku aptauju organizēšana:  
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- Studējošo aptauja laika periodā 22.02.-02.03.2021., kurā kopā piedalījās 246 

respondenti. Aptauja anketā bija iekļauti jautājumi par dažādu koledžas suvenīru 

izstrādes nepieciešamību un iespējamu to iegādi, attālinātā studiju procesa 

organizēšanu koledžā, ārpus studiju procesa izglītojošu vebināru rīkošanu 

studējošajiem un LU PSK SP darbību. Anketas respondenti norādīja, ka novērtētu 

iespēju iegādes suvenīrus ar LU PSK simboliku, jo īpaši izvērtētu iespēju par 

kancelejas preču, termokrūzes, ūdenspudeles, USB, t-krekla vai hūdija iegādi. 

Attālinātā studiju procesa organizēšanu koledžā respondenti kopumā novērtēja ar 

atzīmi “labi”, norādot, ka šāda veida studijas prasa stingrāku pašdisciplīnu, kā 

galveno trūkumu attālināta darba procesam norādīja ilgas stundas pie datora, 

praktisko nodarbību trūkumu un klātienes diskusiju ar kursabiedriem un docētājiem. 

Aptaujas rezultāti apliecināja, ka studējošie ir informēti par LU PSK SP un tās 

darbību, tomēr atzina, ka labprāt apmeklētu rīkotos apsākumus un iesaistītos 

aktivitātēs, bet ne veltītu laiku, lai būtu daļa no SP komandas, jo būtu grūti apvienot 

ar darbu vai ģimenes dzīvi. Aptaujas rezultāti tika prezentēti SP tiešsaistes sēdē, kurā 

piedalījās SP pārstāvji, kursu vecākie, koledžas direktore un studiju programmu 

vadītāji. Pēc aptaujas prezentācijas norisinājās vērtīga diskusija starp studējošajiem 

un administrāciju, uzklausīti viedokļi, lai sekmīgi tiktu pilnveidota studiju vide un 

nodrošināts pilnvērtīgs studiju process. 

- Studējošo aptauja laika periodā 15.-18.10.2021., kurā piedalījās 110 respondenti. 

Aptauja tika organizēta 2021./ 2022. ak. g. pirmo kursu studējošajiem, lai 

noskaidrotu viedokli, kāpēc ir izvēlējušies studēt LU PSK, kā un, vai izdodas 

apvienot studiju procesu ar darbu vai hobiju, ar kādām grūtībām ir saskārušies 

pirmajā studiju mēnesī, vai jaunie studenti izrāda interesi par SP darbu un ir vēlme 

iesaistīties pasākumos, ko rīkos SP. Kā būtiskākos faktorus savas studiju vietas 

izvēlei respondenti norādīja – izdevīgo atrašanās vietu, labas atsauksmes par 

LU PSK no absolventiem, ģimenes locekļiem vai draugiem, studiju programmu 

piedāvājumus. Nedaudz vairāk kā puse no respondentiem bija atzīmējuši, ja studijas 

mēģina apvienot ar darbu. Vielas apguvei mājās pirmkursnieki min, ka velta vidēji 

no 2 līdz 4 stundām. Respondenti norāda, ka studiju pirmajos mēnešos spēj veltīt 

laiku arī blakus nodarbēm un hobijiem. Tā pat kā pārskata perioda pirmajā pusē 

rīkotajā aptaujā, arī pirmkursnieki atzīst, ka SP aktivitātēs iespējams iesaistītos, 

tomēr apšauba, vai būtu iespēja veltīt laiku, lai iesaistītos SP darbībā. Aptaujas 

kopsavilkums tika nosūtīts koledžas administrācijai un rezultāti tika prezentēti SP 
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sēdē, kurā bija aicināti piedalīties studējošies, kam saista SP un iespēja veidot 

pasākumus koledžas studējošajiem. 

4) Pārskata periodā SP rīkoja regulāras tikšanās ar kursu vecākajiem un kursu 

pārstāvjiem, lai informētu par savu darbību un noskaidrotu aktuālākos jautājumus, kas 

nodarbina koledžas studējošos.  Par pārrunu rezultātiem un ierosinājumiem no 

studējošo puses tika informēta koledžas administrācija. Tikšanās tika rīkotās 

MS Teams platformā. 

5) 2021. gada ietvaros SP aktīvi uzturēja savu Facebook konta lapu, kur rīkoja dažādus 

konkursus, informēja koledžas studējošos par aktivitātēm, publicēja apsveikumus 

valsts svētkos un veselības un sociālās aprūpes nozares profesionālajos svētkos. 

6) 2021. gada 1. decembrī SP pārstāvji piedalījās studiju virziena “Sociālā labklājība” 

akreditācijas procesā un tikās ar ekspertu komisiju, sniedza atbildes uz jautājumiem 

par SP darbību un nozīmi koledžas pamatdarbības nodrošināšanā. 

 

8.2. Kopsavilkums par LU PSK Studējošo pašpārvaldes organizētajiem pasākumiem un 

dalību pasākumos ārpus koledžas 2021. gadā 

 

1. Fotokonkurss “Mīlestības spēkā dzīvot” SP Facebook lapā, 08.-14.02.2021. 

 SP aicināja aktivitātē iesaistīties koledžas studējošos, iesūtot fotogrāfijas, kuras publicēja 

SP Facebook konta lapā, kur norisinājās balsošana.  

2. Lieldienu fotokonkurss, 30.03.-04.04.2021. 

Konkursam tika iesūtītas vairāk nekā 25 fotogrāfijas ar Lieldienu tematiku. Balsošana un 

pirmo trīs vietu ieguvēji tika noskaidroti SP Facebook konta lapā. Šajā konkursā jo īpašu 

aktivitāti bija izrādījuši koledžas Rēzeknes filiāles studējošie. 

3. Attālinātais sporta izaicinājums #ForFunWithLUPSK, 14.05.-14.06.2021. 

Sadarbībā ar Ghetto Games SP izaicināja koledžas studentus un darbiniekus piedalīties 

attālinātā sporta izaicinājumā, kurā dalībniekiem bija iespēja izvēlēties trīs aktīva sporta 

disciplīnas – skriešanu, ātro iešanu un velobraukšanu. Aktivitātes mērķis bija iesaistīt 

dalībniekus regulārās fiziskās aktivitātēs, tā sekmējot veselīgu dzīvesveidu.  Balvas pirmo 

trīs vietu ieguvējiem nodrošināja Ghetto Games un LU PSK. 

4. Jūnijs, 2021 – LU PSK 2020./ 2021. ak. g. diplomu izsniegšanas pasākumi 

Arī 2021. gada vasaras sākumā valstī bija spēkā epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas 

liedza rīkot ierastos izlaidumu pasākumus ar viesu dalību. Svinīgie diplomu izsniegšanas 

pasākumi katrai studiju programmai norisinājās atsevišķi ārtelpās. Arī šāda formāta 
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pasākumu norises scenārijos tika saglabāta koledžas tradīcija – pasniegt pateicības 

absolventiem, kas studiju laikā aktīvi iesaistījās SP darbībā, vecināja LU PSK 

atpazīstamību sabiedrībā un atbalstīja koledžā rīkotos pasākumus. 

5. LU PSK 2021./ 2022. ak. g. atklāšanas pasākumus, 01.09.2021. 

Saskaņā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai LU PSK tomēr bija iespēja svinīgos apstākļos atklāt jauno 

akadēmisko gadu, tā nodrošinot koledžas tradīcijas turpināšanu – svinīgā notikumā 

koledžas pagalmā pucēt pirmo kursu studējošos. Pasākumu atklāja koledžas direktore 

I. Strode, kas sveica jaunos LU PSK studējošo saimes pārstāvjus un iepazīstināja 

klātesošos ar administrāciju. Pasākumu vadīja SP priekšsēdētāja L. Balode.  

6. Dalība Labo darbu nedēļā 2021, 04.-10.10.2021. 

Akciju “Labo darbu nedēļa” jau trīspadsmito gadu Latvijā organizēja labdarības 

organizācija Palīdzēsim.lv. SP šīs aktivitātes ietvaros aicināja studējošos sarūpēt 

nepieciešamo Slokas dzīvnieku patversmei. Labdarības akcijas norises laikā koledžā 

ierīkotajā ziedojumu punktā bija vērojam aktīva studējošo līdzdalība. Nedēļas laikā tika 

sarūpēta barība dzīvniekiem, rotaļlietas, peldi, vilnas segas un citas nepieciešamās lietas. 

Akcijas noslēgumā SP priekšsēdētāja L. Balode sagādātās mantas nogādāja uz Slokas 

dzīvnieku patversmi. 

7. “Kustību svētki 2021”, 01.-12.10.2021. 
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SP rīkots pasākums, kurā aicināja koledžas studentus piedalīties attālinātā sporta 

izaicinājumā un sacensties ērtā un drošā veidā kādām no trim disciplīnām – skriešana, 

iešana un riteņbraukšana). Studenti aktivitātes ietvaros mēroja vairākus simtus kilometrus: 

1. vieta – M. Zvidriņa (SR2A) 236.9 km; 2. vieta – J. Mašinska (SR2A) 191.5 km, 

3. vieta – S. Štefane (P1A) 94 km. Īpaši aktīvas bija studiju programmas "Podoloģija" 1. 

kursa studentes, kuras kopā nogāja 493, 4 km, kļūstot par aktīvāko kursu šajā izaicinājumā. 

8. SP sēde jauno biedru piesaistei, 20.10.2021. 

LU PSK ir ļoti svarīga komunikācija un atgriezeniskā saite ar studentiem, tāpēc SP aicināja 

pirmo kursu vecākos uz tiešsaistes tikšanos, lai uzklausītu viņu viedokli par pirmajiem 

studiju mēnešiem un ierosinājumus turpmākai sadarbībai. Tikšanās reizē SP komanda 

klausītājus iepazīstināja ar SP struktūru, darbības mērķiem, atgādināja, kas jau ir paveikts 

2021. gadā un prezentēja aptaujas rezultātus, kas tika rīkota pirmo kursu studentiem.  

Sēdes turpinājumā tika rīkota viktorīna, kurā noskaidroja dalībnieku vērību. Noslēgumā SP 

vadītāja aicināja studentus uz turpmāku sadarbību, lai kopā varētu rast iespēju veidot 

kopīgas aktivitātēs un piedalīties studiju vides pilnveidē koledžā.  

9. SP Ziemassvētku labdarības pasākums, 08.-16.12.2021. 

Turpinot ikgadējo decembra tradīciju, LU PSK SP arī 2021. gada izskaņā, gaidot 

Ziemassvētkus, aicināja koledžas kolektīvu paveikt kopīgi labu darbu, tā sagādājot prieku 

senioriem, kas dzīvo sociālās aprūpes centrā. Par 2021. gada moto bija izraudzīts – “Lai 

rūķīši atnes Tev prieku, kas svētkos nekad Tev nav par lieku”. Gan koledžas studējošie, 

gan darbinieki akcijas laikā tika aicināti sarūpēt kārumus SAC “Jaundubulti” senioriem. SP 

sadarbību ar šo Jūrmalas institūciju turpina jau otro gadu, 2020. gadā SP komanda bija 

sarūpējusi gaismas virtenes, kas svētku laikā iepriecināja gan centra klientus, gan 

darbiniekus. 

10. Decembris, 2021 – Ziemassvētku aktivitātes. 

Arī 2021. gadā izskaņā drošības apsvērumu dēļ bija liegts rīkot koledžas studentu vienu no 

gaidītākajiem notikumiem – Ziemassvētku pasākumu, kurā koledžās zālē svētku tematiskā 
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noskaņā pulcējas studenti uz svētku balli. Lai radītu gadumijas svētku noskaņu decembra 

mēneša ietvaros SP komanda bija parūpējusies par īpašu svētku atmosfēras radīšanu 

koledža – organizēja svētku pastu un ierīkoja īpašu fotostūri. 

 

 

 

 

 

 

 

12. SP decembra svinīgā sēdē, 14.12.2021. 

2021. gada SP noslēguma sēde tika aizvadīta svinīgā gaisotnē, kurā piedalījās kursu 

vecākie un koledžas administrācija. Tiešsaistes sēdē SP atskatījās uz gadā paveikto. 

Noslēgumā koledžas administrācijas pārstāvji pateicās komandai par darbu un veiksmīgo 

sadarbību visa gada ietvaros. 2021. gads SP bija izaicinājumu pilns, taču studentu komanda 

ar apņēmību skatās nākotnē un cer arī jaunajā gadā īstenot projektus un aktivitātes, turpinot 

aktīvu komunikāciju gan ar studentiem, gan koledžas administrāciju. 

 

 

 



40 

   

9. KOMUNIKĀCIJA UN SADARBĪBA 

 

1. 2021. gada LU PSK sabiedrisko attiecību pasākumu un aktivitāšu kopsavilkums. 

Pārskata perioda gadā LU PSK plānotos sabiedrisko attiecību pasākumus un dalību 

dažādos pasākumos ārpus koledžas noteica Covid-19 pandēmija un valstī noteiktie 

epidemioloģiskās drošības ierobežojumi.  

2021. gadā, it īpaši gada pirmajā pusē, gan iekšējā, gan ārējā komunikācija tika 

uzturēta, izmantojot tiešsaistes platformas (Zoom, MS Teams u. c.) un rīkus. Jau pasākumu 

plānošanas posmos tika izraudzīts attālinātais formāts, izslēdzot iespēju pasākumu organizēt 

klātienē. Šo izvēli noteica rūpes par iesaistīto veselību un drošību. 

Kā klātienes formātā, tā attālinātā darba režīmā, veidojot LU PSK sabiedrisko 

attiecību notikumus, tika noturēts fokuss uz iepriekšējos periodos izvirzītajiem darba 

uzdevumiem un plānotās aktivitātes tika vērstas uz konkrētās izpildes sekmēšanu: 

1.  potenciālo studējošo piesaisti; 

2. koledžas tēla veidošana, pozicionējot LU PSK kā augstskolu, kura studējošiem 

sniedz konkurētspējīgu augstāko izglītību veselības aprūpes un sociālās 

labklājības nozarē;  

3. nodrošināt aktuālo informācijas pieejamību par medicīnas koledžas sniegtajām 

izglītības iespējām; 

4. LU PSK Rēzeknes filiāles atpazīstamības nostiprināšana Latgales reģionā; 

5. LU PSK atpazīstamības veicināšana Latvijā un Eiropas Savienībā. 

Pārskata periodā joprojām turpinājās mērķtiecīgs darbs, lai veicinātu sabiedrības 

izpratni par veselības un sociālās aprūpes nozares profesijām, kuras var apgūt koledžā, kā 

pamata mērķauditorija aktivitātēm tika noteikta – vidusskolēni un personas, kas plāno mainīt 

profesiju un vēlas to saistīt ar medicīnas nozari, kļūstot par ārstniecības personām, vai 

profesionālo darbību turpmāk vēlas īstenot veicot sociālās labklājības speciālista pienākumus. 

2021. gadā darba resursi pastiprināti tika virzīti galveno komunikācijas kanālu 

sakārtošanai un uzturēšanai, ērtai informācijas pieejamībai gan koledžas studējošajiem, gan 

darbiniekiem, gan sabiedrībai kopumā, LU PSK regulāri izmanto: 

1) koledžas mājaslapu – www.psk.lu.lv, pārskata periodā tika aktualizēta struktūra 

latviešu valodas satura lapai un pilnveidota lapas angļu valodas versija, publicējot 

un nodrošinot lapu pieejamu partneriem un interesentiem ārpus Latvijas; 

2) koledžas profila lapa tiešsaistes sociālās platformas vietnē Facebook.com – 

Facebook.com/lupsk.lv, ik mēnesi tiek plānots saturs un veidoti strukturēti ieraksti, 
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kas atspoguļo koledžas pamatdarbību, sniedz aktualitāšu atspoguļojumu, informē 

par gaidāmajiem notikumiem, ir iespēja uzzināt absolventu pieredzi, kā arī tiek 

gatavoti vispārizglītojošu tēmu ieraksti, kas top sadarbībā ar koledžas docētājiem – 

veselības un sociālās aprūpes nozares profesionāļiem; 

3) veidoti regulāri tematiskie bloga raksti koledžas Google My Business profilā; 

4) organizējot uzņemšanas kampaņas, kā papildu komunikācijas kanāli tiek izmantotas 

partneru mājaslapas, uzturēta sadarbība ar reģionālajām televīzijām, preses 

izdevumiem, veidota vides reklāma un dažādi iespieddarbi. 

Pārskata perioda gadā karjeras atbalsta pasākumi sadarbībā ar skolām pilnībā 

norisinājās attālinātā formātā. LU PSK sabiedrisko attiecību speciāliste, koledžas studenti un 

docētāji ar interesentiem sazinājās tiešsaistē. Tika vadītas prezentācijas par koledžu un 

organizētas veselības aprūpes nodarbības, izmantojot digitālos risinājumus. Šāda veida 

sadarbības forma ļauj ietaupīt laika resursu, ko nākas pavadīt ceļā uz norises vietu, tomēr 

diskusijas veidot ar skolēniem ir sarežģītāk, jo ir manāms izteiktāks kautrīgums un, iespējams, 

nogurums no ilgstošās attālinātā procesa norises, kas prasa papildu uzmanību un 

koncentrēšanos. Kā veiksmīgs formāts un pasākums ir atzīmējams Tukuma Izglītība pārvaldes 

rīkots karjeras iespēju mēnesis “Pieslēdzies savai karjerai!” Tukuma, Engures, Jaunpils 

novada 10.-12. klašu skolēniem, kas norisinājās no 08. līdz 26.02.2021. Jauniešiem iepriekš 

bija zināmi notikumi un pārstāvētās nozares, piedāvāto notikumu apraksts ļāva izvēlēties 

vēlamo programmu, reģistrēties un pieslēgties konkrētajai tiešsaistei. LU PSK pasākuma 

mēneša ietvaros piedāvāja 3 notikumus, kas pulcēja ievērojamu skaitu klausītāju. 

2021. gadā bija atcelti nozīmīgi karjeras pasākumi, kas ik reiz vienkopus pulcē plašu 

apmeklētāju skaitu, nenorisinājās nozīmīgākais izglītības pasākums Latvijā izglītības izstāde 

“SKOLA”, Latgales reģionā tika atcelti lielākie karjeras notikumi, ko ik gadu rīko Rēzeknes 

pilsētas dome sadarbībā ar Rēzeknes Izglītības pārvaldi un Rēzeknes Uzņēmēju biedrība. 

Pārskata periodā nācās atcelt arī abus LU PSK Atvērto durvju dienas pasākumus 

klātienē, kas ierasti norisinās skolēnu pavasara brīvlaika nedēļās koledžā – Vidus 

prospektā 38, Jūrmalā. Lai interesentiem nodrošinātu iespēju saņemt informāciju par jauno 

uzņemšanas periodu un noteikumiem, uzzinātu vairāk par studiju procesu un programmām, 

LU PSK 21.04.2021. organizēja pasākumu tiešsaistē “Pieslēdzies un uzzini”. Interesi par 

pasākumu izrādīja un pieslēgušies norisei bija 75 dalībnieki. Pasākuma laikā tika prezentēts 

LU PSK jaunais pašreklāmas videoklips, kas ļāva iepazīt studiju vidi un apskatīt labiekārtotos 

kabinetus, laboratorijas un simulāciju klases. Studiju programmu vadītāji iepazīstināja ar 

specialitātēm, kuras var apgūt koledžā, studenti dalījās savā pieredzē. Pasākumā bija iespēja 
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uzklausīt arī absolventu pieredzi un gūt apstiprinājumu tam, ka koledžā iegūtās zināšanas ir 

stabils pamats profesionālās karjeras veidošanā. Noslēgumā norisinājās aktīva diskusija, kurā 

klausītājiem bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Pasākuma izvērtējuma anketās 

interesenti atzinīgi novērtēja piedāvāto iespēju arī attālinātā formātā iepazīt LU PSK, īpaši 

novērtēja, ka tika nodrošināta strukturēta un brīva pasākuma atmosfēra, sniedzot iespēju 

uzrunāt un uzklausīt tieši koledžas studējošo viedokli. 

2. Studiju virziens “Veselības aprūpe”. 

LU PSK ĀRSTNIECĪBAS KATEDRA realizē pilna laika klātienes 1. līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības 4 studiju programmas – “Māszinības” (sadarbībā ar 

Latvijas Universitāti)*, “Ārstniecība”* “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža”*. 

(*Programma tiek realizēta arī LU PSK Rēzeknes filiālē.) 

 Pārskata periodā dažādu profesionalitātes konkursu organizēšanu joprojām noteica 

Covid-19 pandēmijas radītās sekas, LU PSK partneri, izvērtējot apstākļus, lēma par pasākumu 

atcelšanu vai pārcelšanu, izskatīja iespēju pasākumus rīkot arī tiešsaistē. 2021. gadā 

nenorisinājās pasākumi, kuros studējošajiem būtu bijusi iespēja demonstrēt savas zināšanas 

un prasmes gan vietēja, gan starptautiska mēroga olimpiādēs. 

 Ārstniecības katedras studiju programmu “Estētiskā kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā 

masāža” 4. starptautiskā zinātniskā konference “VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE”, 

08.04.2021., pirmo reizi veiksmīgi tika organizēta attālinātā formātā. Konferences 

programmas pirmā daļa tika organizēta kā vebinārs, kur klausītājus uzrunāja veselības 

aprūpes un skaistumkopšanas nozares profesionāļi un koledžas noslēguma kursu studējošie, 

kas iepazīstināja ar sava pētījuma rezultātiem, ko izstrādāja kvalifikācijas darba ietvaros. 

Kopumā tika aplūkots aktuāls un konferences klausītājiem saistošs tēmu loks, ko apliecināja 

aktīvā jautājumu sesija pēc referentu uzstāšanās. Dienas otrajā pusē konferences dalībniekiem 

bija iespēja piedalīties/ vērot meistarklases videoierakstā un tiešsaistē, ko vadīja nozarē 

praktizējoši speciālisti. Skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā, kosmētiķi un studiju 

programmas “Estētiskā kosmetoloģija” studējošie bija aicināti vērot 2 meistarklases: 

“Ķīmisko pīlingu izvēle pie aknes un masknes”, “Tauku šūnu šķelšana un mīmikas grumbiņu 

izlīdzināšana ar mezoterapijas kokteiļu palīdzību. Injicēšanas tehnikas”. Masieri, studiju 

programmas “Ārstnieciskā masāža” studējošie un pārējie interesenti vēroja meistarklases, 

kurās iepazina divus masāžas veidus: “Vibro-akustiskā masāža ar kārklu slotiņām”, 

“Limfodrenāžas masāža”. Izvērtējuma anketās konferences apmeklētāji atzinīgi vērtēja 

piedāvāto formātu un tehnisko kvalitāti, tēmu aktualitāti un izteica priekšlikumus nākamās 

konferences norisei, kas plānota 2022. gada pavasarī. 
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 Uzteicama ir Ārstniecības katedras studējošo aktīvā līdzdalība Latvijas Koledžu 

asociācijas izsludinātajā konkursā 2021. gada pavasarī, kurā organizatori aicināja koledžu 

studējošos sagatavot darbus par savu studiju pieredzi attālinātā darba periodā. LU PSK 

studentu iesniegtos darbus pamanīja un atzinīgi novērtēja konkursa žūrija, piešķirot gan vietas 

godpilnajā trijniekā, gan novērtējot paveikto ar atzinību. 

Pasaules sirds dienā, 29.09.2021., Ārstniecības katedra studiju programmas 

“Māszinības” 3. kursa studentiem organizēja iespēju klausīties Paula Stradiņa Klīniskās 

universitātes slimnīcas virsārsta akūtajā kardioķirurģijā asoc.prof. U. Strazdiņa vieslekciju 

“Kardioloģisko slimnieku aprūpe – sirds mazspējas ķirurģiskā ārstēšana”. Sirds veselības 

mēneša ietvaros LU PSK studējošajiem tika organizētas vairākas vieslekcijas par pacientu 

aprūpi kardioķirurģijā, kuras vadīja Latvijas vadošie speciālisti šajā nozarē – asoc.prof. P. 

Stradiņš, asoc.prof. U. Strazdiņš, dr.med. M. Kalējs, dr. M. Ērglis. 

 LU PSK Ārstniecības katedras studiju programmu realizēšanā 2021. gadā turpināja 

sadarbību ar profesionālajām asociācijām – “Latvijas Māsu asociācija”, “Latvijas Ambulatorā 

dienesta ārsta palīgu profesionālā biedrība”, “Latvijas Neatliekamās un katastrofu medicīnas 

asociācija”, “Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācija”, “Fizikālās Medicīnas 

asociācija”, sadarbība turpinājās arī ar ambulatorās aprūpes iestādēm, lielākajām klīniskajām 

universitāšu un reģionālajām slimnīcām, veselības aprūpes centriem un Latvijas darba tirgus 

partneriem. 

 Kā 2022. gada Ārstniecības katedras prioritātes tiek izvirzītas:  

1. Plānot un organizēt dažādas tikšanās ar Ārstniecības katedras absolventiem, kas 

veicinātu studentu un absolventu diskusijas par pieredzi, uzsākot darbu profesijā.  

2. Studiju procesā iesaistīt LU PSK ārvalstu sadarbības partnerus, organizējot 

attālinātās vieslekcijas.  

3. Materiāli tehniskās bāzes papildināšana atbilstoši aktuālajām profesionālajām 

tendencēm. Audio-vizuālā materiāla izveide atsevišķos studiju kursos.  

4. Paaugstināt/ pilnveidot akadēmiskā personāla kompetences, veicinot mobilitāti, un 

dalību starptautiskos pētījumos un konferencēs. Veidojot zinātniski pamatotu 

informācijas integrēšanu profesionālajās kompetencēs. Sekmēt akadēmiskā 

personāla tālākizglītību. Veicināt pedagogu zinātniski pētniecisko darbību.  

5. Akadēmiskā personāla pieredzes apmaiņas programmu realizācija, studiju procesu 

uzlabošanā, atbilstoši jaunākajām profesionālajām tendencēm.  

6. Organizēt studiju programmu “Estētiskā kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā masāža” 

studējošo un nozaru profesionāļu 6. starptautisko zinātnisko konferenci 
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”VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE.”, pielāgojoties apstākļiem, 

nepieciešamības gadījumā konferenci organizēt kā tiešsaistes vebināru.  

7. Plānot un organizēt semināru nodarbības studējošiem, studiju programmā “Estētiskā 

kosmetoloģija”, piesaistot nozares profesionāļus, profesionālās medicīnas 

tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvjus, izglītojot un demonstrējot inovatīvās 

aparāttehnoloģijas kosmetoloģijā.  

8. Sadarbībā ar profesionālām asociācijām (Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu 

asociācija, Latvijas Masieru asociācija) izstrādāt informatīvi izglītojošus materiālus 

un plānu par skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā un masiera profesijas 

popularizēšanu sabiedrībā.  

9. Turpināt ārstu palīgu tālākizglītības profesionālās programmas realizāciju, 

nodrošinot ambulatorā ārsta palīga sertifikāciju. 

10. Piedalīties un organizēt dažādus profesionālos konkursus studējošajiem, gan 

vietēja mēroga, gan starptautiskus. 

11. Uzturēt aktīvu sadarbību ar ārstniecības iestādēm, lai studējošiem nodrošinātu 

studiju programmās iekļauto prakses daļu klīniskajā vidē.  

12. Studiju programmās “Ārstnieciskā masāža”, “Estētiskā kosmetoloģija” rast iespēju 

nodrošināt iespējamās LU PSK ārstniecības iestādes telpas paredzēto prakšu 

īstenošanai. 

13. Sadarbībā ar koledžas sabiedrisko attiecību speciālisti organizēt dalību pasākumos, 

kas sekmē koledžas atpazīstamību un veicina izpratni par studiju programmām un 

kvalifikācijām. 

LU PSK MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRA realizē pilna laika klātienes 

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 3 studiju programmas – “Biomedicīnas 

laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija”**. (**Programma tiek realizēta arī 

LU PSK Rēzeknes filiālē.) 

Pārskata periodā tika noslēgts darbs pie profesiju standartu izstrādes un aktualizēšanas 

profesijām, ko realizē Medicīnas tehnoloģiju katedra: 

- 07.04.2021., Profesionālās Izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības 

apakšpadomes (PINTSA) sēdē tika apstiprināts studiju programmas “Biomedicīnas 

laborants” un profesionālās asociācijas “Latvijas Laborantu asociācija” sadarbības 

rezultātā izstrādātais “Biomedicīnas laboranta profesijas standarts”; 
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- 09.06.2021. PINTSA sēdē tika apstiprināts studiju programmas “Podoloģija” un 

profesionālās asociācijas “Latvijas Podoloģijas biedrība” sadarbības rezultātā 

izstrādātais “Podologa profesijas standarts”; 

- 13.10.2021. PINTSA sēdē tika apstiprināts studiju programmas “Radiologa asistents” 

un profesionālās asociācijas “Radiogrāferu un Radiologu asistentu asociācijas” 

sadarbības rezultātā izstrādātais “Radiologa asistents profesijas standarts”. 

Studiju programmas “Podoloģija” aktualitātes pārskata periodā sadarbības 

jautājumos: 

- 19.03.2021., A. Koha un M. Saulīte sadarbībā ar profesionālo asociāciju “Latvijas 

Podoloģijas biedrība” organizēja biedrības 18. kopsapulci, tiešsaistē; 

- 27.03.2021., docente M. Saulīte piedalījās profesionālās asociācijas “Latvijas 

laborantu asociācijas” tālākizglītības konferencē tiešsaistē lasījumu “Stresa jēdziens 

– fakti un viedokļi”; 

- 13.-17.09.2021., 11.-15.10.2021. docente M. Saulīte Erasmus+ mobilitātes ietvaros, 

sadarbībā ar profesionālās asociācijas “Latvijas Podoloģijas biedrība” priekšsēdētāju 

T. Ivanovu, vadīja tālākizglītības programmu “Podology” LU PSK partneraugstskolā 

Tartu Health Care College, Igaunijā. 

Studiju programmas “Radiologa asistents” aktualitātes pārskata periodā sadarbības 

jautājumos: 

- 07.-09.2021., studiju programmas “Radiologa asistents” vadītājas E. Rutka un 

lektore L. Breča sadarbībā ar Eiropas Radiogrāferu asosociāciju asambleju (EFRS) 

piedalījās pasākumā “EFRS Educational Wing (HENRE) Annual General Meeting”. 

Studiju programmas “Biomedicīnas laborants” aktualitātes pārskata periodā 

sadarbības jautājumos: 

- 20.04.2021., studiju programma “Biomedicīnas laborants” sadarbībā ar profesionālo 

asociāciju “Latvijas Laborantu asociācija” veica Kvalifikācijas atbilstības 

noteikšanas pārbaudi, atzīstot 9 biomedicīnas laborantiem profesionālo atbilstību uz 

turpmākajiem pieciem gadiem. 

Medicīnas tehnoloģiju katedra sadarbībā ar profesionālajām asociācijām – Latvijas 

Podologu biedrība, Latvijas laborantu asociācija un Latvijas radiogrāferu un radiologu 

asistentu asociācija, 04.12.2021. rīkoja tradicionālo starpdisciplināro tālākizglītības 

konferenci “Kompetences mūsdienu medicīnas tehnoloģiju inovāciju laikmetā IV”. 

Konferences mērķis – iepazīstināt ārstniecības personas (podologus, radiologu asistentus, 

radiogrāferus un biomedicīnas laborantus), sadarbības personas un studējošos ar medicīnas 
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tehnoloģiju inovācijām, jaunākajām diagnostikas un pacientu aprūpes metodēm, vielmaiņas 

slimību jomā, veicinot starpdisciplināru pacientu aprūpi un starptautisku profesionālās informācijas 

apmaiņu. 2021. gada konferences galvenās tēmas saistītas ar aktualitātēm: Vairogdziedzera 

saslimšanām, diagnostikas un mūsdienu ārstēšanas iespējām; Ģenētiskiem testiem vielmaiņas 

procesu novērtēšanā; Vielmaiņas izraisītu naga augšanas traucējumiem; D vitamīnu preparātu 

farmakokinētiku, Osteodensitometrijas metodes galvenajiem principiem. 

Kā 2022. gada Medicīnas tehnoloģiju katedras prioritātes tiek izvirzītas: 

1. Turpināt studiju programmu “Podoloģija”, “Radiologa asistents” un “Biomedicīnas 

laborants” realizēšanu, pilnveidojot studiju programmu norises kvalitāti, atbilstoši 

tehnoloģiju attīstības progresam un darba tirgus prasībām. 

2. Aktīvi iesaistīties studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditācijas procesa 

sagatavošanās darbos. 

3. Turpināt darbu profesionālo pilnveides kursu realizēšanā studiju programmā 

“Radiologa asistents” profesionālo pilnveides kursu realizēšanā: Radiācijas drošība 

un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem medicīnā 

darbam ar pārvietojamo operācijas zāles rtg-iekārtu (arka, C-arm); Radiācijas 

drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem 

medicīnā; Saskarsme un tās īpatnības pacientu aprūpē; Krūts vēža skrīninga 

mamogrāfija. 

4. Uzsākt realizēt tālākizglītības kursus studiju programmā “Podoloģija”: Ortoniksijas 

pamati, ievirze praktiskajā darbā; Ortoniksijas skavas-praktiskais seminārs 

ORTOGRIP professional un GOLDSTADT professional. 

5. Uzsākt realizēt tālākizglītības kursus studiju programmā “Radiologa asistents”: 

Skeleta rentgenogrāfijas kvalitātes kritēriju izvērtējums un praktiskais 

nodrošinājums; Datortomogrāfijas izmeklējumu protokolu praktiskais pielietojums. 

6. Sadarbībā ar profesionālajām asociācijām turpināt ikgadējās starpdisciplinārās 

konferences “Profesionālās kompetences mūsdienu medicīnas tehnoloģiju inovāciju 

laikmetā V” organizēšanu, kuras norises plānota 2022. gada decembrī. 

7. Sagatavot A. Kohas un M. Saulītes zinātnisko publikāciju starptautiskai 

konferencei un rakstu krājumam REEP 2023 (iesniegšana 2022. gada novembrī). 

8. Sagatavot E. Rutkas tēzes un zinātnisko priekšlasījumu starptautiskam Baltijas 

radioloģijas kongresam (BCR) par tēmām Image QualityCriteria, Performing a 

Chest X-ray for Patient After Cardiac Surgery un Trends in Quality assurance in 

Screening Mammography. 
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9. Uzturēt sadarbību ar profesionālās jomas darba tirgus pārstāvjiem, profesionālajām 

asociācijām, pilnveidojot studiju programmu studiju kursus, atbilstoši Profesionālo 

standartu aktualizācijai 2021. gadā. 

10. Turpināt sadarbību ar profesionālajām asociācijām – sadarbībā ar “Latvijas 

podologu biedrību” rīkot ikgadējo tālākizglītības konferenci studentiem un 

absolventiem; turpināt sadarbību ar “Eiropas Radiogrāferu federācijas asociācijas 

(EFRS)” augstākās izglītības virzienu HENRE, piedaloties starptautiskos 

semināros un ikgadējā EFRS HENRE starptautiskā sanāksmē. 

11. Papildināt un atjaunot materiāli tehnisko bāzi. 

12. Turpināt iesaistīties studējošo piesaistē un LU PSK atpazīstamības veicināšanā. 

3. Studiju virziens “Sociālā labklājība”. 

LU PSK SOCIĀLĀS APRŪPES KATEDRA realizē pilna laika klātienes 1. līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības 2 studiju programmas – “Sociālā aprūpe”*, “Sociālā 

rehabilitācija”* (*Programma realizēta arī LU PSK Rēzeknes filiālē). 

2021. gada LU PSK Sociālās aprūpes katedras nozīmīgākie notikumi komunikācijas 

un sadarbības jautājumos: 

1. Pārskata periodā turpinājās aktīva sadarbība ar profesionālajām asociācijām un 

nozares ministriju, Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm, sadarbība ar darba 

devējiem un sociālajiem partneriem studējošo praktiskajai apmācībai.  

2. Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes ietvaros turpināta informācijas 

apmaiņa ar Latvijas Republikas Labklājības ministriju Sociālā darba speciālistu 

sadarbības padomē.  Tikšanās reizēs tika aplūkoti aktuālie jautājumi par Sociālās 

aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam, 

aktualitātes Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda projektā “Profesionāla 

sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001) (SD projekts), kā arī 

Sociālā darba speciālistu izglītības attīstības jautājumi. LU PSK pārstāvēja 

Sociālās aprūpes katedras vadītāja I. Vīksniņa.  

3. 30.06.2021., Jūrmalas sociālo pakalpojumu Jaundubultu struktūrvienībā Dienas 

centrā Ķemeri notika Jūrmalas valstspilsētas Sociālo, veselības un integrācijas 

jautājumu komitejas priekšsēdētājas D. Riņķes organizēta tikšanās, kurā piedalījās 

arī Jūrmalas pilsētas sociālo pakalpojumu sniedzēju un LU PSK pārstāvji – 

Sociālās aprūpes katedras vadītāja I. Vīksniņa un ārējo sakaru koordinatore 

A. Grauduma. Tikšanās laikā notika studējošo prakšu hospitācija un tika pārrunāti 

jautājumi par turpmākajām aktualitātēm un sadarbību, kā arī prakšu organizēšanas 
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iespējām gan koledžas, gan ārvalstu studentiem, kuri ierodas ERASMUS+ 

programmas ietvaros.  

4. Apstiprināti Sociālā aprūpētāja un Sociālā rehabilitētāja profesijas standarti 

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 

2021. gada 15. decembra sēdē, protokols Nr. 7. Darbs pie profesiju standartu 

aktualizācijas noritēja LU PSK Sociālās aprūpes katedrai sadarbībā ar nozares 

asociācijām un darba devējiem.  

5. Starptautiskā ERASMUS+ KA2020 projekta “Approaching Multiethnicity and 

Dementia in Education and Work” aktivitāšu turpināšana sadarbībā ar Dānijas, 

Vācijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izglītības un darba devēju 

partneriem, kura ietvaros 23.-24. septembrī notika sadarbības partneru tikšanās 

koledžā Jūrmalā un vizīte Ozolnieku novada pašvaldības SAC “Zemgale”, kur 

notika informācijas apmaiņa par projektā realizētajām un turpmākajām 

aktivitātēm. Projekta realizācijā iesaistīti docētāji: L. Priede, D. Erkena, 

A. Grauduma.  

6. NORDPLUS projekta “Empowering puppetry” ietvaros, turpinās dalība un 

aktivitātes sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas un Somijas izglītības iestādēm un 

piesaistītiem profesionāļiem. Projekta realizācijā iesaistīti Sociālās aprūpes 

katedras studenti un docētāji: I. Ozola, I. Vīksniņa, K. Vītoliņa, A. Grauduma.  

7. ERASMUS+ programmas virtuālās mobilitātes ietvaros, sadarbībā ar LU PSK 

partneraugstskolu Utena University of Applied Sciences (Lietuva), lektore 

K. Vītoliņa 24.03.2021. vadīja lekciju kursu sociālā darba speciālistiem 

“Emocionālā inteliģence kā viens no faktoriem, kas raksturo sociālā darba 

profesionāļu personību”. 

8. 25.11.2021., LU PSK programmas ERASMUS+ ietvaros viesojās partneri no 

Utenas University of Applied Science (Lietuva) Sociālā darba katedras: 

Z. Ribokieni, L. Kondrašovieni, D. Stunzenieni. Tikšanās laikā tika pārrunātas 

sadarbības iespējas studiju programmu un pētniecības ietvaros, kā arī par 

vieslekcijām un programmas ERASMUS+ mobilitātes iespējām studējošiem un 

lektoriem. 

9. Tika organizētie ikgadējās aktivitātes un pasākumi:  

- 23.02.2021., 28.10.2021., Sociālās aprūpes katedras studentu konferences 

“Pētniecība studiju procesā”, kuru organizēšana ir kļuvusi par tradīciju, kas 

katru studiju gadu pulcina kopā studiju programmu “Sociālā aprūpe” un 
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“Sociālā rehabilitācija” pirmo un otro kursu studentus, lai būtu iespēja 

uzklausīt absolventu pieredzi kvalifikācijas darbu izstrādē un pētījuma 

veikšanā. Kā arī otro kursu studentiem tā ir iespēja pilnveidot savas pētniecības 

prasmes un dod ievirzi pētniecības procesā pirmo kursā studējošajiem. 

Konferencēs piedalījās arī vieslektori no Latvijas Universitātes Medicīnas 

fakultātes asociētā profesore S. Mežinska  un lektore M. Miķelsone, no 

LU PSK Ētikas komisijas R. Melbārde- Vāvere un L. Priede,  izskaidroja 

ētiskos aspektus pētījuma norises procesā. 

- 17.03.2021., Starptautiskās Sociālās darba dienas pasākums, kurā tiek aicināti 

Sociālās aprūpes katedras absolventi, kuri dalās profesionālā darba un izglītības 

pēctecības procesa pieredzē. 

- 01.10.2021., Starptautiskajai Senioru dienai veltīts pasākums sadarbībā ar 

SAC “Mežciems” un Jūrmalas sociālo pakalpojuma centru “Jaundubulti”, kurā 

studenti iesaistās dažādās tematiskās aktivitātēs. 

- 15.10.2021., Starptautiskajai Baltā spieķa dienai veltīts pasākums, kurā 

piedalījās brīvprātīgie jaunieši no LNB “ Redzi gaismu“. 

- 03.12.2021., Sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” vides 

ekspertiem notika Starptautiskajai Cilvēku ar invaliditāti dienai veltītas 

aktivitātes, kuru galvenais uzsvars bija vides pieejamība personām ar 

invaliditāti. 

- Sociālās aprūpes katedras docētāju dalība karjeras atbalsta pasākumos 

vispārizglītojošās skolās. 

- Sociālās aprūpes katedras studentu dalība Ziemassvētku labdarības akcijā 

sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi. 

10. Lektoru un docētāju aktīva dalība dažādās Latvijas un starptautiskajās 

konferencēs: 

- 22.04.2021., norisinājās Latvijas Universitātes 79. Starptautiskās zinātniskās 

konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās, kas tika 

rīkota tiešsaistes režīmā. Konferencē piedalījās ar referātiem un tēzes iesniedza 

Sociālās aprūpes katedras lektori: K. Vītoliņa, I. Vīksniņa, I. Ozola, L. Priede 

“Studiju process kā profesionālās identitātes veicinātājs sociālā darba 

speciālistiem” un sadarbībā ar studentiem no studiju programmas “Sociālā 

rehabilitācija” 2. kursa studenti Z. Imūni “Klausīšanās prasme kā komunikāciju 

ietekmējošs faktors sociālā rehabilitētāja darbā”, un no LU PSK Rēzeknes 
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filiāles studiju programmas “Sociālā aprūpe” studenti I. Rūžu “Darba vides 

riska faktori sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā”. 

- 29.04.2021., Sociālās aprūpes katedras vadītāja I. Vīksniņa un ārējo sakaru 

koordinatore A. Grauduma piedalījās XVI starptautiskajā zinātniski praktiskajā 

konferencē “Mūsdienu menedžments: problēmas un perspektīvas”, ko 

organizēja Sanktpēterburgas valsts ekonomikas universitāte (Krievija). 

Konference norisinājās tiešsaistes režīmā vairākās sekcijās. LU PSK pārstāves 

bija uzaicinātas uzstāties konferences sekcijā “Iekļaujošās izglītības process 

augstākajās un profesionālajās izglītības iestādēs”. I. Vīksniņa savā ziņojumā 

dalījās pieredzē darbā ar studentiem ar invaliditāti studiju procesa organizēšanā 

un vadīšanā, savukārt A. Grauduma – darbā ar studentiem ar invaliditāti 

ERASMUS programmas ietvaros. Konferencē piedalījās dalībnieki no Eiropas 

un Austrumeiropas valstu augstākās izglītības iestādēm – Somijas, Zviedrijas, 

Krievijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Armēnijas u. c. 

- 21.-24.09.2021. nodibinājuma “TZMO Foundation Together We Change The 

World ” 23. International Long-Term Care Conference “Extraordinary times. 

Extraordinary needs? Protecting the life and mental health of residents and 

employees in long-term care facilities. Impact of the SARS-CoV-2 pandemic”, 

kura norisinājās on-line. Piedalījās I. Vīksniņa. 

11. Docētāju dalība Labklājības ministrijas rīkotajās e-apmācībās Eiropas Sociālā 

fonda projekta Nr.: 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība 

pašvaldībās” ietvaros – “Sociālais darbs ar līdzatkarīgām un atkarīgām personām” 

(13 akadēmiskās stundas). 

12. 20.05.2021., I. Vīksniņa piedalījās Labklājības ministrijas rīkotajās e-apmācībās 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.: 9.2.2.1/15/1/005 “Deinstitucionalizācijas 

pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI) ietvaros rīkotajā seminārā “Vispārējo 

pakalpojumu sniedzēju apmācības par DI procesu un situācijām, ar kādām tie 

varētu saskarties vispārējo pakalpojumu sniegšanas procesā attiecībā uz 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”. 

13. Sociālā aprūpes katedra realizēja profesionālās pilnveides kursus: 

-  13.-15.10.2021., “Klienta aktivizēšana aprūpes procesā” Biedrības “Latvijas 

Sarkanais Krusts” sociālā darba speciālistiem un aprūpētājiem, lektore I. 

Vīksniņa; 
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- 11.-12.11.2021., “Klientu veselība, tās novērtējums un aprūpe”, Jūrmalas 

sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” sociālā darba speciālistiem un 

aprūpētajiem, lektore K. Vītoliņa; 

14. Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros “Profesionāla sociālā darba attīstība 

pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001) sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu 

2021. gada 2., 4., 9. un 11. novembrī novadītas apmācības 16 stundu apjomā par 

tēmu “Demence veciem cilvēkiem. Komunikācijas, sadarbības, aprūpes 

īpatnības” sociālā darba speciālistiem. Apmācības vadīja docētāja D. Erkena un 

dr. M. Pudāns. 

15. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības 

atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros turpinās neformālā 

izglītības programmas realizācija “Biežākie traumu cēloņi bērniem un traumu 

profilakses drošības pasākumi”. Neformālās izglītības programmas ietvaros tiek 

veiktas apmācības sociāla darba un citiem nozares speciālistiem Latgales, 

Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Rīgas reģionos. 
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9. 2022. GADA PRIORITĀTES 

 

1. Turpināt īstenot LU PSK studiju virzienu – “Veselības aprūpe” un “Sociālā labklājība” –

deviņas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas atbilstoši 

Latvijas darba tirgus un likumdošanas prasībām, nodrošinot veselības un sociālās aprūpes 

iestādes ar augsti kvalificētiem profesionāļiem savās nozarēs. 

2. Izvērtēt studiju kursu organizēšanu darbam attālinātā vidē un nepieciešamību strādāt 

koledžā klātienē ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī. Nodrošināt materiāli 

tehnisko aprīkojumu studiju programmu īstenošanai abos veidos, ievērojot noteiktās 

sanitāri epidemioloģiskās prasības. 

3. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti uzsākt profesionālās bakalaura programmas 

“Māszinības” īstenošanu, atbilstoši normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām. 

4. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem aktualizēt koledžā īstenoto studiju programmu 

specialitāšu profesiju standartus. 

5. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti ERAF fonda ietvaros īstenot divu ēku siltināšanas 

projektu – Jūrmalā, Vidus prospektā 36 un 38. 

6. Uzlabot pirmsklīniskas laboratorijas un kabinetus ar aprīkojumu, kas iegādāts par ERAF 

līdzekļiem, nodrošinot studējošajiem prakses iespējas tuvinātas darba videi veselības 

aprūpes iestādēs. 

7. Piedalīties Eiropas Savienības izsludinātajos projektos koledžas pamatdarbības ietvaros. 

8. Turpināt darbu starptautiskajos pētnieciskajos projektos mobilitātes programmas 

ERASMUS+ un NORDPLUS ietvaros. Finansiāli atbalstīt zinātniski pētniecisko darbību 

studiju programmu līmenī. 

9. Atbalstīt LU PSK personāla kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, īpašu uzmanību 

un atbalstu sniegt doktorantūrā studējošajiem docētājiem. 

10. Pilnveidot darbu pie LU PSK iekšējās kvalitātes sistēmas aktualizēšanas un 

pilnveidošanas, nodrošinot katras struktūrvienības izaugsmes un attīstības iespējas 

saskaņā ar koledžas misiju un darbības mērķiem. 

11. Veicināt LU PSK atpazīstamību Latvijā un ārpus tās robežām (dalība karjeras 

pasākumos, mobilitātes programmas ERASMUS+ ietvaros, u. c.). 

12. Sadarboties ar LU PSK Studējošo pašpārvaldi, atbalstīt līdzdalību studējošo apvienībās 

un sabiedriskajās organizācijās. 
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9.1. tabula 

SVID analīze 

Stiprās puses 

 

Vājās puses 

 Ilgtermiņa pieredze studiju programmu 

izveidē, attīstībā un realizēšanā 

 Profesijas augstais prestižs ES tirgū 

 Trīs studiju programmu realizācijas 

iespējas tikai mūsu koledžā 

 Studiju programmu pēctecības iespējas 

Latvijas augstskolās un ārzemēs 

 Studiju iespējas divos Latvijas reģionos 

 Valsts budžeta finansējums un 

pašfinasējuma studiju programmu 

realizācija  

 Stabila sadarbība ar absolventiem un darba 

devējiem 

 Docētāju profesionālās un pedagoģiskās 

kvalifikācijas celšana 

 Aktīva studējošo pašpārvalde 

 Studējošo iesaistīšana pētniecībā 

 Pieredze pēcdiploma apmācības 

organizēšana 

 Koledžas atpazīstamība Erasmus+ ietvaros 

 ESF tālākizglītības nodrošināšanas 

projektu realizācija 

 Dalība starptautiskajos zinātniski 

pētnieciskajos projektos 

 Nepietiekams valsts budžeta 

finansējums atbilstoši studiju 

profilam 

 Nepietiekošs atalgojums nozarē 

 Nepietiekošs svešvalodu zināšanu 

līmenis gan docētājiem, gan 

studentiem 

 Zema docētāju dalība pētījuma 

projektu realizācijā 

 Zems docētāju skaits ar doktora 

zinātnisko grādu 

 Nepietiekoša ārvalstu vieslektoru 

piesaiste studiju procesā 

Iespējas 

 

Draudi 

 Sadarbību ar veselības aprūpes un sociālās 

aprūpes institūcijām prakses 

nodrošināšanā 

 ES resursu izmantošana studiju 

programmu un materiāli tehniskās bāzes 

attīstībā 

 Zinātniski - pētnieciskās darbības attīstība 

starpprogrammu ietvaros 

 Jaunu studiju programmu izstrāde 

 E-vidē pieejamu studiju kursu 

organizēšana 

 Koledžas izglītības līmeņa popularizēšana 

 Ārvalstu docētāju piesaiste 

 Pašieņēmumu palielināšana, finanšu 

resursu piesaiste 

 Infrastruktūras attīstības perspektīvas 

 Budžeta finansējuma samazināšana 

 Demogrāfiskā situācija valstī 

 Konkurence augstākajā izglītībā 

ārstniecības personu apmācībā 

 Pretrunīgā valsts politiskā nostādne 

veselības izglītības jomā 

 Izmaksu paaugstināšanās studiju 

procesa īstenošanā 

 

 


