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“Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas 

koledža” 2019. 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) 2019. 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 2019. gada 1. aprīlim. 

Vadoties pēc iepriekš minētajiem LR MK noteikumiem, 2019. 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. PAMATINFORMĀCIJA 

 

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 astoņdesmit gadu 

pastāvēšanas laika posmā ir pierādījusi sevi kā mācību 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 akreditētajā filiālē Rēzeknē – Raiņa iela 5a, kur kopš 

2019./ 2020. akadēmiskā gada tiek realizētas 4 studiju programmas. 

LU PSK 2019. gadā īstenoja 9 pilna laika klātienes pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmas: 

1) “Biomedicīnas laborants”; 

2) “Radiologa asistents”; 

3) “Podoloģija”; 

(iepriekš minētās trīs studiju programmas ir iespējams apgūt tikai LU PSK); 

4) “Māszinības” (programma tiek realizēta arī LU PSK Rēzeknes filiālē); 

5) “Ārstniecība” (programma tiek realizēta arī LU PSK Rēzeknes filiālē); 
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6) “Estētiskā kosmetoloģija” (LU PSK ir vienīgā valsts koledža, kura realizē šo 

studiju programmu); 

7) “Ārstnieciskā masāža” (programma tiek realizēta arī LU PSK Rēzeknes filiālē); 

8) “Sociālā aprūpe” (programma tiek realizēta arī LU PSK Rēzeknes filiālē); 

9) “Sociālā rehabilitācija”. 

LU PSK pastāvēšanas laikā, to absolvējuši vairāk nekā 14 892 kvalificētas ārstniecības 

personas un speciālisti sociālās labklājības jomā. 

 

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

LU PSK astoņdesmit pastāvēšanas gados 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 2020. 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 un 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei. 
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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. 

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. 
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1.3. LU PSK vadība un struktūra 

 

 Direktore Ilga ERIŅA 

 Direktores vietniece studiju darbā Ieva URTĀNE 

 Direktores vietniece zinātniski pētnieciskajā darbā Dagnija GULBE 

 Direktores vietniece juridiskajos jautājumos Inga ANDERSONE 

 Nekustamā īpašuma pārvaldnieks Jānis KAČKERIS 

 

LU PSK padome darbojas saskaņā ar koledžas nolikumu un iekšējiem normatīvajiem 

aktiem.  

Pamatojoties uz Latvijas Universitātes 2018. gada 19. marta rīkojumu Nr. 1/92 “Par 

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

2019. gada 27. decembra rīkojumu Nr.1/463 par grozījumiem Latvijas Universitātes 

2018. gada 19. marta rīkojumā Nr.1/192, 2019. gadā koledžas padome darbojās šādā 

sastāvā: 

Akadēmiskā personāla pārstāvji: 

1) LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītāja, docente – Dace ERKENA (LU PSK 

padomes priekšsēdētāja); 

2) LU PSK direktores vietniece studiju darbā – Ieva URTĀNE (LU PSK padomes 

sekretāre); 

3) LU PSK Ārstniecības katedras vadītāja, docente – Iveta STRODE; 

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

5) LU PSK direktore – Ilga ERIŅA. 

Vispārējā personāla pārstāvis: 

6) LU PSK darbiniece – Daina MAGDEBURGERE. 

Studējošo pašpārvaldes pārstāvji: 

7) LU PSK studējošā – Madara PUDURE; 

8) LU PSK studējošā – Rita BORTELE-JASEVIČA; 

9) LU PSK studējošā – Ziedīte DREIMANE. 

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. 
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Pārskata periodā būtiskākie lēmumi tika pieņemti studiju un finanšu jomā – turpinot 

uzsākto būvniecības procesu, precizējot ar studiju procesu, dienesta viesnīcas darbu u.c. saistītos 

reglamentējošos normatīvos aktus, apstiprināts iepirkumu plāns un veikta iepirkumu uzraudzība, 

lemts jautājums par koledžas direktora vēlēšanu izsludināšanu. 

 

LU PSK struktūra aktualizēta LU PSK padomes sēdē 2019. gada 2. jūlijā, 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 2019. gada nozīmīgākie notikumi 

1) LU PSK 80. jubilejas gads. 

Nozīmīgākie pasākumi svētku gada programmā: 

- 17.01.2019. (Jūrmalā), 24.01.2019. (Rēzeknē), LU PSK 80. jubilejas gada 

atvēršanas svētki “Paulam Stradiņam – 123, LU PSK – 80”. 

Koledžas dibinātāja P. Stradiņa dzimšanas dienā, 17. janvārī, LU PSK darbinieki, 

studējošie un sadarbības partneri no Lietuvas, Igaunijas un Slovēnijas piedalījās 

80. jubilejas gada atvēršanas svētkos (Jūrmalā). Pasākumu uzsāka direktore I. Eriņa, pēc 

kuras uzrunas sekoja jubilejas gada logo un LU PSK laika vēstures joslas atklāšana 

(1939–1919). Otrajā daļā dalībnieki piedalījās kopīgā svētku kūkas gatavošanā. 

Jubilejas gada atvēršanas svētkos LU PSK Rēzeknes filiālē tika organizēta lektora 

Mg. hist. P. Kivrāna vieslekcija “Profesors Pauls Stradiņš (1896–1958) dzīvē un darbā”. 

- 20.-23.05.2019., LU PSK 2. Internacionālā nedēļa (2nd International Week)  

Nedēļas laikā LU PSK uzņēma ārvalstu partnerus no Lietuvas, Igaunijas, Spānijas, 

Vācijas, Portugāles, Polijas. Galvenais nedēļas uzdevums: iepazīstināt ar LU PSK un 

Latviju, veicināt savstarpēju pieredzes apmaiņu, dibināt jaunas partnerības, organizēt 

vieslekcijas studējošajiem, vizīšu organizēšana uz prakšu vietām, apmeklēt LU PSK 

2. starptautiski zinātnisko konferenci. Noslēdzot nedēļu, viesi atzina, ka laiks LU PSK 

tika pavadīts pozitīvā un jauniem iespaidiem bagātā atmosfērā. Tika noslēgtas jaunas 

partnerattiecības, vienošanās par turpmāku sadarbību kopēju pētniecības projektu 

organizēšanā un studiju programmu kvalitātes pilnveidošanā. 

- 23.05.2019., 2. starptautiskā zinātniskā konference veselības aprūpes un sociālās 

labklājības jomā “IZGLĪTĪBA un PRAKSE”. 

Konferences mērķis: veicināt starpnozaru sadarbību akadēmiskās un profesionālās 

pieredzes apmaiņā. 2019. gada konferences galvenā tēma: komandas darbs veselības 

aprūpes un sociālās labklājības jomā. Dalībnieki tika aicināti diskutēt par darba tirgū 

nepieciešamām kompetencēm, starpprofesionāļu sadarbību, docētāju darbu starpkultūru 

vidē, mutvārdu un rakstveida saziņu. Konferencē piedalījās veselības aprūpes un 

sociālās labklājības nozares speciālisti, koledžas sociālie partneri, akadēmiskais 

personāls un studējošie. Ar priekšlasījumiem piedalījās koledžas sadarbības partneri no 

Latvijas un ārvalstīm, viesi no Vācijas, Dānijas, Lietuvas un Igaunijas. Konferences 

ietvaros tika izdots LU PSK Zinātnisko rakstu krājums. 
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- 24.05.2019., LU PSK 80. jubilejas gada salidojums. 

LU PSK salidojumu organizēšanas tradīcija aizsākās koledžas (toreiz – Rīgas 

2. medicīnas skolas) 50. jubilejas gadā. Tā kopš 1989. gada ik pēc pieciem gadiem 

koledžā tiek gaidīti absolventi un bijušie darbinieki. LU PSK 80. jubilejas gada 

salidojums tika organizēts kā pagalma svētki, kurus apmeklēja vairāk nekā 300 

dalībnieku. Salidojumu organizēšanas idejas autore koledžas direktore I. Eriņa svētku 

uzrunā pateicās absolventiem un atskatījās uz pēdējā piecgadē sasniegto. Ar cieņu un 

lepnumu tika pieminēts koledžas dibinātājs izcilais ķirurgs un profesors P. Stradiņš. 

Svinīgā daļā tika noslēgta ar LU PSK direktores vietnieces studiju darbā I. Urtānes 

uzrunu, pēc kuras kopā ar absolventiem koledžas pagalmā tika iestādīts pīlādzis. 

- 01.11.2019., svinīgs pasākums “LU PSK – 80”. 

Svinīgo 80. jubilejas pasākumu atklāja LU PSK direktore I. Eriņa, kura pateicās 

kolektīvam par ieguldījumu koledžas attīstībā un pilnveidē. Pasākumā īpaši tika 

godināti LU PSK docētāji un darbinieki, kuri iestādē ir nostrādājuši vairāk nekā 

divdesmit gadus. Atzinības rakstus par uzticību koledžai un paveikto pasniedza Latvijas 

Universitātes rektora p. i. profesors I. Muižnieks. Turpinājumā sekoja lektorijs “Sajūtu 

anatomija koledžas darbiniekos šodien, vakar, aizvakar” (režisors un vadītājs 

K. Anitens) un svētku koncerts. Noslēgumā tika prezentēts jubilejas izdevums 

“VĒRTĪBAS. PIEREDZE. ATTĪSTĪBA. 1939–2019”, kas tika sastādīts kā LU PSK 

80 gadu darbības un pieredzes atskats (izdevuma darba grupas vadītāja D. Erkena). 

2) LU PSK kā partneris starptautiskos pētniecības projektos. 

- Turpināts darbs un sadarbība projekta “The eMedication Passport – cultural adaption 

of learning tool for ensuring the development of medication competence of graduate 

nurses (eMed-PASS)” īstenošanā. Projekta izpildes termiņš: 01.09.2017.–30.08.2020. 

Projekta partneri: Tartu Health Care College (Igaunija, projekta koordinatori), Kauno 

Kolegija (Lietuva), Turku University of Applied Sciences (Somija). Projekta galvenais 

mērķis: sagatavot un pielāgot eMedikamentozās pases Baltijas valstīs. 

- Uzsākta dalība ERASMUS+ KA2020 projektā “Approaching Multiethnicity and 

Dementia in Education and Work”, kura darbības periods 01.11.2019.–31.10.2021. 

Projekta galvenā koordinatore ir SOSU College (Dānijā). Projekta realizēšanā piedalās 

8 sadarbības partneri no Dānijas, Vācijas, Itālijas un Latvijas. Projekta mērķis ir veicināt 

kompetenču uzlabošanu docētāju vidū, kuri izglīto un apmāca sociālās aprūpes 

darbiniekus, kā arī uzlabot sociālo aprūpētāju profesionālo kompetenci par 
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daudznacionalitāti/ multikultūrālismu un demenci. No LU PSK projekta vadīšanā 

iesaistīti Sociālās aprūpes katedras docētāji. 

- Uzsākta dalība NORDPLUS projektā “Empowering puppetry”, kura darbības periods 

15.05.2019.–01.10.2020. Projekta galvenā koordinatore ir Kauno Kolegija (Lietuva). 

Projektā realizēšanā piedalās 4 izglītības iestādes no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un 

Somijas. Projekta galvenais mērķis ir izveidot terapeitiskas lellītes dažādām klientu 

grupām, ko izmantos speciālisti Baltijas valstīs un Skandināvijā. Projekta pirmais gads 

ir veltīts darbam ar bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām. 

3) LU PSK līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektos. 

- ERAF projekts “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras 

modernizācija un resursu koncentrācija”. (Projekta vienošanās numurs: 

8.1.1.0/17/I/010; Projekta sadarbības partnera aktivitāšu īstenošanas termiņš: 

16.02.2018. –30.09.2019.; Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte). 

- Realizētas  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 profesionāla kvalifikāciju” profesionālās pilnveides izglītības 

programmas (pilnīgu informāciju skat. “Tālākizglītības kursu organizēšana” nodaļā). 

4) Turpināta sadarbība ar Latvijas Universitāti zinātniski pētnieciskajā jomā. 

2019. gada 14. februārī Latvijas Universitātes Dabas zinātņu akadēmiskajā centrā 

“Torņakalns” norisinājās Latvijas Universitātes 77. zinātniskās konferences sekcija 

“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, kuru organizēja LU PSK, Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Rīgas 1. medicīnas koledža. Konferencē ar 

ziņojumiem par veiktajiem pētījumiem veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā 

uzstājās Latvijas medicīnas koledžu studējošie un docētāji. 

5) LU PSK studējošo dalība profesionalitātes konkursos. 

2019. gadā LU PSK turpināja atbalstīt studējošos, nodrošinot dalību gan Latvijas, gan 

Baltijas valstu reģiona studentu meistarības konkursos, kuros LU PSK pārstāvji guva 

augstus vērtējumus: komandu kopvērtējumā 2. vieta un klasiskās masāžas disciplīnā iegūta 

1.vieta (dalība 3. starptautiskajā studentu olimpiādē “Masāžas prasmes”, 22.02.2019., 

Rīgā), kopvērtējumā iegūta 3. vieta un saņemta pateicība (dalība 8. starptautiskajā studentu 

meistarības konkursā “VIII International Students Massage Championship”, 28.03.2019., 

Kauņā), komandu kopvērtējumā iegūta 3. vieta (dalība 4. starptautiskajā studentu 

meistarības konkursā (tēma “Kopā mēs varam!”), 10.04.2019., Daugavpilī). 

http://9.2.6.0/17/I/001
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6) Noslēgta dalība medicīnas nozares semināru organizēšanā Valsts izglītības un attīstības 

aģentūras (VIAA) semināru ciklā “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”. 

2019. gada februārī tika noslēgts VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta 

organizētais semināra cikls izglītības iestāžu pedagogiem-karjeras konsultantiem, 

pedagogiem un izglītojamajiem “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”, kura 

īstenošana tika uzsākta 2018. gada rudenī, pamatojoties uz veikto aptauju un izrādīto lielo 

interesi, iegūt padziļinātas zināšanas medicīnas nozarē. Semināri norisinājās deviņās 

Latvijas pašvaldībās. LU PSK darba grupa organizēja semināra daļu “Nāc un uzzini, kāpēc 

studēt medicīnas koledžā!”, piedāvājot kādu no praktiskajām aktivitātēm (“Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības situāciju simulācija. Iepazīsti profesiju – ārsta palīgs!”, “Es un 

mēs, un viss ap biomedicīnas laborantiem. Iepazīsti profesiju – biomedicīnas laborants!” 

vai “Ergonomijas pamatprincipu un palīglīdzekļu pielietojums ikdienā. Iepazīsti profesijas 

– sociālais aprūpētājs un sociālais rehabilitētājs!”). 

7) Turpināta sadarbība ar Tartu Health Care College (Igaunija) studiju programmas 

“Podoloģija” iepazīšanā. 

Turpināta 2017. gadā uzsāktā sadarbība ar Tartu Health Care College (Igaunija), 

organizējot pieredzes apmaiņas vizītes partneraugstskolas studējošajiem ar mērķi iepazīt 

studiju programmu “Podoloģija” un podologa kā ārstniecības personas profesionālās 

kompetences. Papildus vizītēm LU PSK, 2019. gada ietvaros sadarbība attīstījās arī 

praktiskā formātā – organizējot apmācības ārstnieciskās pēdas aprūpē partneraugstskolā, 

ko vadīja LU PSK docētājas M. Saulīte un T. Ivanova. 

8) LU PSK dalība karjeras pasākumos un izstādēs. 

LU PSK aktīva dalība vispārizglītojošo skolu karjeras dienu pasākumos gan Rīgā, gan 

reģionos, lielākajās izglītības izstādēs: “SKOLA 2019”, Rīgā; “Manas izaugsmes iespējas” 

un “Izglītība un Karjera 2019”, Rēzeknē. Trešo gadu pēc kārtas koledžas komanda 

nodrošināja dalību nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia” 

profesiju parādē, kur apmeklētājiem piedāvāja iesaisties praktiskajās nodarbībās, lai 

iepazītu biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un podologa profesiju. 

9) LU PSK direktores vietniece studiju darbā I. Urtāne saņem Ministru kabineta Atzinības 

rakstu. 

Augstais valsts apbalvojums I. Urtānei tika piešķirts 2019. gada novembrī par mūža 

ieguldījumu LU PSK attīstībā un jauno speciālistu izglītošanā. 
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2.2. LU PSK 2019. gada finanšu resursi 

 LU PSK 2019. gada finansējumu veidoja trīs avoti: 

1) Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums studiju programmu 

realizācijai – 2 608 678 EUR; 

2) Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem koledžas ieņēmumiem –742 491EUR; 

3) Eiropas Savienības organizāciju un citu starptautisku organizāciju finansētie 

projekti – 12 206 EUR. 

 

 LU PSK finanšu apjoms un struktūra 

Ieņēmumi 2019. gadā: 3  363 375 EUR. 

 

Izdevumi 2018. gadā: 3 321 993 EUR. 
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Uzturēšanas izdevumi 2019. gadā: 3 247 969 EUR. 

 

Kapitālie izdevumi 2019. gadā: 74 024 EUR. 

 

 

 Lai studiju procesā nodrošinātu materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un 

papildināšanu atbilstoši LU PSK plānotajam budžeta līdzekļu izlietojumam, 2019. gadā 

tika iegādātas vairākas tehnoloģiskas iekārtas, datortehnika un kabinetu aprīkojums: 

mammogrāfijas iekārta, sejas un ķermeņa ādas diagnostikas iekārta, kosmetoloģiskā kušete, 

masāžas galdi, portatīvie datori, projektors, slīddēlis pacientu pārvietošanai, slimnieka 

galdiņi, fluorescenta lampa ar lupu. 
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3. ORGANIZĒTĀS KONFERENCES, SEMINĀRI, VIESLEKCIJAS 

 

 2019. gada ietvaros LU PSK docētājiem tika veicināta iespēja kvalifikācijas celšanā. 

Kopsavilkums par dalību konferencēs pārskata perioda ietvaros: 

1. D. Gulbe – Latvijas Universitātes 77. Starptautiskā zinātniskā konferences sekcija 

“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, 2019. gada 14. februāris, Rīga; 

2. D. Gulbe – Latvijas Universitātes 77. Starptautiskā zinātniskā konferences sekcija 

“Medicīna”, 2019. gada 22. februāris, Rīga; 

3. S. Harju, L. Priede, I. Ozola, I. Vīksniņa – konference “Resursi sociālajā darbā”, 

2019. gada 22. marts, Rīga; 

4. D. Erkena – konference “Garīgā veselība – iespējas un izaicinājums”, 2019. gada 

29. marts, Jūrmala; 

5. E. Rutka, I. Marriotta – konference “Sirds asinsvadu diagnostika”, 2019. gada 

30. marts, Rīga; 

6. I. Eriņa, A. Koha, I. Vīskniņa, E. Lavrinoviča, R. Melbārde–Vāvere – konference 

biomedicīnas laborantiem “Medicīnas laboratorija teorijā un praksē”, 2019. gada 30. 

marts, Rīga; 

7. D. Gulbe, I. Eriņa, I. Briža, I. Grinberga, D. D. Legzdiņa, A. Grauduma, A. Grase – 

LU PSK 3. starptautiskā zinātniskā konference “Veselība. Labsajūta. Prakse.”, 

2019. gada 4. aprīlis, Jūrmala; 

8. D. Gulbe – konference “Cilvēka veselībpratības nozīme, zinošs pacients – veselības 

aprūpes nākotne”, 2019. gada 6. aprīlis, Rīga; 

9. A. Ādmine, D. Erkena, D. Gulbe – starptautiskā zinātniski pētnieciskā konference 

“Medicīnas koledžas studiju process: izaicinājumi un risinājumi”, 2019. gada 

9. aprīlis līdz 10. aprīlis, Daugavpils; 

10. I. Eriņa, J. Pupure, A. Grase – konference “Koledžas Latvijā: Quo vadis?”, 

2019. gada 24. aprīlis, Rīga; 

11. A. Leice, M. Tračuma, D. Gulbe – LU PSK un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas 10. studentu konference “Biopsihosociālais modelis medicīnā”, 2019. gada 

25. aprīlis, Rīga; 

12. D. Erkena – Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskajā konference “Health and 

personality development: Interdisciplinary approach”, 2019. gada 25aprīlis līdz 

27. aprīlis, Rīga; 
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13. D. Erkena – Akadēmiskā informācijas centra starptautiskā konference “Nacionālo 

kvalifikāciju ietvarstruktūru ietekme uz izglītības attīstību”, 2019. gada 30. aprīlis, 

Rīga; 

14. I. Briža, I. Grinberga – Starptautiskā Kosmetoloģijas koledžas konference “Atbildīga 

kosmetoloģija un veselības aprūpe”, 2019. gada 8. maijs, Rīga; 

15. M. Saulīte – 12. starptautiskā konference “Lauku vide. Izglītība. Personība. – 

(REEP – 2019)”, publikācija “Career education as a set of planned actions integrated 

in the study process”, 2019. gada 10. maijs līdz 11. maijs, Jelgava; 

16. D. Gulbe – 4. gadskārtējā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes un Latvijas 

Māsu asociācijas starptautiskajai māsu dienai veltītā konference, 2019. gada 18. maijs, 

Rīga; 

17. L. Mihailovska, A. Leice – 23. IFCC – EFLM Klīniskās ķīmijas un laboratoriju 

medicīnas Eiropas kongress, 2019. gada 19. maijs līdz 23. maijs, Barselona, Spānija; 

18. I. Eriņa, I. Urtāne, S. Harju, K.Vītoliņa, L. Priede, D. Erkena, I. Ozola, M. Saulīte, A. 

Leice, D. Gulbe, I. Marriotta, E. Rutka, I. Vīksniņa, I. Ozola, A. Grauduma, D. 

Bakāne, J. Pupure, L. Kudrjavceva, J. Oliņš, A. Grase, S. Daudze, I. Briža, 

R. Melbārde–Vāvere, M. Kurmiņa, I. Sundikova, L. Afremovičs, I. Andersone – 

LU PSK 2. starptautiska zinātniskā konference “Veselības aprūpes un sociālās 

labklājības kvalitāte – IZGLĪTĪBA UN PRAKSE”, 2019. gada 23. maijs, Jūrmala; 

19. M. Tračuma, D. Gulbe – Latvijas Māsu asociācijas ikgadējā konference “Ceļš uz 

jauno māsu laikmetu”, 2019. gada 20. septembris, Rīga; 

20. R. Geske – Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas konference “120 gadi ceļā uz 

izcilību”, 2019. gada 3. oktobris, Rīga; 

21. J. Urbēna, D. Gulbe – VI starpdisciplinārā konference “Mērķis – aprūpes kvalitāte”, 

2019. gada 25. un 26. oktobris, Rīga; 

22. S. Harju, I. Ozola, D. Erkena – konference “Sociālā darba ilgtspēja un nākotnes 

izaicinājumi”, 2019. gada 8. novembris, Sigulda; 

23. D. Gulbe, J. Pupure – Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 6. starptautiskā 

zinātniskā konference “Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē”, 

2019. gada 14. un 15. novembris, Rīga; 

24. D. Gulbe – konference “Aprūpes kvalitāte māsu praksē un izglītībā”, 2019. gada 

26. novembris, Rīga; 

25. A. Koha, M. Saulīte, E. Rutka – konference “25 gadi diabēta pēdas aprūpe Latvijā”, 

2019. gads 29. novembris, Rīga; 
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26. E. Rutka – Latvijas Radiograferu un radiologa asistentu asociācijas konference 

“Rentgenogrāfijas projekciju kvalitātes nozīme radiologa asistenta praksē”, 

2019. gada 30. novembris, Rīga; 

27. E. Rutka, A. Koha, I. Vīksniņa, M. Zute, R. Melbārde–Vāvere, E. Lavrinoviča, 

M. Saulīte, D. Gulbe – starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference 

“Profesionālās kompetences mūsdienu medicīnas tehnoloģiju inovāciju laikmetā II”, 

2019. gada 7. decembris, Rīga. 

 

 2019. gadā veicināta sadarbība ar izglītības iestādēm, profesionālajām apvienībām: 

1. Organizētas konferences sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes 

Rīgas Medicīnas koledžu, Rīgas 1. medicīnas koledžu, Latvijas Māsu asociāciju, 

Latvijas Ārstu biedrību, Latvijas Podologu biedrību., Latvijas Laborantu asociāciju, 

Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistenta asociāciju.  

2. Veicināta sadarbība ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti, Liepājas 

Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti.   

3. D. Erkena – dalība Latvijas Republikas Labklājības ministrijas ESF projekta 

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

partneru darba grupā; projekta ietvaros tiek uzsākta Sociālā darba terminoloģijas 

vārdnīcas izveide, 2019. gada 5. martā un 15. novembrī. 

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

darbinieks 2018. gadā”, 2019. gada 7. martā. 

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

sanāksmē, 2019. gada 27. martā un 11. decembrī. 

6. I. Eriņa, I. Strode – dalība Latvijas Universitātes Vadības sēdē, 2019. gada 1. aprīlis, 

Rīga. 

7. I. Eriņa – dalība Latvijas Koledžu asociācijas sēdē, 2019. gada 8. oktobris, Rīga. 

8. D. Gulbe – dalība Latvijas Māsu asociācijas kongresa darba grupas sēde, 2019. gada 

6. novembris, Rīga. 

9. E. Rutka, I. Marriotta, A. Grauduma – dalība Eiropas Radiogrāferu biedrību 

federācijas ikgadējā sapulcē “12th EFRS Annual General Meeting”, 2019. gada 15. un 

16. novembrī. 

10. I. Eriņa – dalība Latvijas Koledžu asociācijas pieredzes apmaiņas vizītē uz 

Baltkrieviju, Vitebsku; 2019. gada 3. decembra līdz 7. decembrim. 
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11. I. Ozola, D. Erkena, L. Priede – profesijas standartu “Sociālais aprūpētājs” un 

“Sociālais rehabilitētājs” darba grupas tikšanās, 2019. gada 2., 23. oktobris un 

11. decembris, Jūrmala; 

12. D. Gulbe – dalība 2020. gada Starptautiskā māsu un vecmāšu gada darba grupā, 

2019. gada 4. un 16. decembrī, Rīga. 

 

 LU PSK docētāju profesionālā pilnveide 2019. gadā: 

1. I. Vīksniņa apguvusi Rīgas Stradiņa universitātes profesionālā bakalaura augstākās 

izglītības studiju programmas “Ergoterapija” studiju kursu “Ergonomika, kursa 

darbs”, (6 ECTS) no 2018. gada 6. septembra līdz 2019. gada 7. janvārim, Rīga; 

2. D. Gulbe apguva neformālās izglītības programmu “Elektrokardiogrāfiska 

neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika”, (16 akadēmiskās stundas), 2019. gada 

16. janvāris, Jūrmala; 

3. D. Gulbe apguva neformālās izglītības programmu “Pieaugušo paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (Advanced Cardiovascular Life 

Support)”, (24 akadēmiskās stundas), 2019. gada 19. janvāris, Jūrmala; 

4. I. Briža apmeklēja Vispasaules kosmetoloģijas izstādi “Cosmodrof worldwide 

Bologna”, 2019. gada 13. marts līdz 16. marts, Boloņa, Itālija; 

5. A. Grase apguva projekta “Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma izglītības 

iestādē” pedagogu profesionālās pilnveides programmu, (32 akadēmiskās stundas), 

2019. gada 8. aprīlis līdz 9. aprīlis, Rīga; 

6. A. Grase projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

ietvaros apguva pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Efektīva karjeras 

attīstības atbalsta sistēma izglītības iestādē”, (32 akadēmiskās stundas), 2019. gada 

9. aprīlis, Rīga; 

7. M. Tračuma piedalījās mācībās “Lēmuma pieņemšana un problēmu risināšana”, 

2019. gada 10. aprīlis, Rīga; 

8. D. Erkena apguva nozaru ekspertu profesionālās kompetences pilnveides semināru 

“Profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšana profesionālās izglītības iestādēs”, 

2019. gada 10. aprīlis, Rīga; 

9. D. Gulbe piedalījās neformālās izglītības programmā “Aktualitātes neatliekamajā 

medicīniskajā palīdzībā”, (24 akadēmiskās stundas), 2019. gada 17. maijā, Jūrmala; 

10. L. Priede, I. Vīksniņa piedalījās apmācībās “Akadēmiskā personāla digitālo prasmju 

attīstība”, (36 akadēmiskās stundas), no 2019. gada 14. maijam līdz 11. jūnijam, Rīga; 
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11. K. Vītoliņa apguva intensīvo kursu “Zinātniskās darbības publicēšanas prasmes”, 

(32 akadēmiskās stundas), 2019. gada 3. jūnijs līdz 21. jūnijs, Rīga; 

12. A. Grase noklausījās tiešsaistes lekcijas un ieguva apliecinājumu kursā “X, Y, Z un A 

paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un pedagogiem” Latvijas 

Universitātes profesores Z. Rubenes vadībā, (16 akadēmiskās stundas), 2019. gada 

26. jūnijs līdz 21. augusts, Rīga; 

13. A. Grase noklausījās klātienes kursu un ieguva paliecinājumu kursā “Digitālā 

bērnība: padomi digitālās paaudzes audzināšanā” Latvijas Universitātes profesores 

Z. Rubenes vadībā, (8 akadēmiskās stundas), 2019. gada 4. septembris līdz 

26. septembris, Rīga; 

14. A. Grauduma apguva intensīvo kursu “Digitālā medijpratība”, (24 akadēmiskās 

stundas), 2019. gada 2. oktobris līdz 11. oktobris, Rīga; 

15. D. Gulbe, L. Mihailovska piedalījās prasmju attīstības programmā “Akadēmiskā 

personāla kompetenču attīstība līderības jomā”, (36 akadēmiskās stundas), 

2019. gada 2. oktobris līdz 23. oktobris, Rīga; 

16. A. Grase, J. Oliņš apguva intensīvo kursu “Akadēmiskā personāla digitālo prasmju 

attīstība”, (36 akadēmiskās stundas), 2019. gada 1. oktobris līdz 29. oktobris, Rīga; 

17. I. Vīksniņa, M. Saulīte, R. Melbārde–Vāvere, O. Rozentāle apguva intensīvo kursu 

“Zinātniskās darbības un publicēšanas prasmes”, (32 akadēmiskās stundas), 

2019. gada 21. oktobris līdz 11. novembris, Rīga; 

18. I. Vīksniņa dalība seminārā ”Pozicionēšana un ergonomiska darba organizēšana 

klientu ar kustību traucējumiem aprūpē”, 2019. gada 22. novembrī, Rīga; 

19. M. Tračuma apguva kursu “Komercializācija”, 2019. gada 19. un 26. novembrī, Rīga; 

20. D. Lagzdiņa apmeklēja informatīvu mācību semināru Latvijas veselības aprūpes 

iestāžu bibliotekāriem, 2019. gada 27. novembris, Rīga; 

21. K. Vītoliņa apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu, 

2019. gada 4. decembris, Rīga; 

22. A. Grase apmeklēja semināru “Augstākās izglītības iestāžu loma karjeras atbalstā: 

pētījumi un metodes”, 2019. gada 5. decembris, Rīga. 
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  LU PSK organizētās konferences un vieslekcijas 2019. gadā 

1. tabula 

“LU PSK organizētās konferences un vieslekcijas 2019. gadā”

 

Nr. 

p. 

k. 

NOSAUKUMS 
NORISES 

LAIKS 

1.  
Vieslekcija 

“Profesors Pauls Stradiņš (1896 – 1958) dzīvē un darbā” 
24.01.2019. 

2.  
Latvijas Universitātes 77. zinātniskās konferences sekcija  

“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” 
14.02.2019. 

3.  

Studiju programmu “Estētiskā kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā masāža” 

studējošo un nozaru profesionāļu 3. starptautiskā zinātniskā konference 

“Veselība. Labsajūta. Prakse.” 

04.04.2019. 

4.  
LU PSK un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 10. studentu 

konference “Biopsihosociālais modelis medicīnā” 
25.04.2019. 

5.  
2. starptautiskā zinātniskā konference "Veselības aprūpes un sociālās 

labklājības kvalitāte – IZGLĪTĪBA un PRAKSE" 
23.05.2019. 

6.  

Medicīnas tehnoloģiju katedras starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā 

konference “Profesionālās kompetences mūsdienu medicīnas tehnoloģiju 

inovāciju laikmetā II” 

07.12.2019. 
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4. TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU ORGANIZĒŠANA 

2. tabula 

“LU PSK organizētie tālākizglītības kursi 2019. gadā” 

 
Nr. 

p. 

k. 

Apmācību 

veikšanas 

vieta 

Apmācību nosaukums 

Apmācību 

mērķauditorija un 

skaits 

1.  
LU PSK 

 

Kvalifikāciju uzturošie kursi 

“Mākslīgi elpināmu pacientu aprūpe intensīvās terapijas nodaļā” 
Māsas – 21 

2.  
LU PSK 

 

Neformālās izglītības programma 

“Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās 

higiēnas prasības” 

 

Manikīra/ 

pedikīra 

speciālisti, frizieri, 

skaistumkopšanas 

nozares darbinieki 

– 55 

3.  
LU PSK 

 

Neformālās izglītības programma 

“Aktualitātes neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā” 
Māsas – 22 

4.  
LU PSK 

 

Mācību kursi 

“Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” 

Izglītības iestāžu 

darbinieki – 68 

5.  
LU PSK 

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma 

“Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē” 

Ārsta 

palīgi – 39 

6.  
LU PSK 

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma 

“Fizikālā medicīna un rehabilitācija māsas darbā” 
Māsas – 12 

7.  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” ietvaros veiktā iepirkuma “Aktuālas ārstnieciskās un 

diagnostiskās metodes ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu 

praksē” (Nr. VM2018/16/ESF): 27.06.2018. līguma Nr.01-

32.1.3.2/48 profesionālās pilnveides izglītības programma 

“Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē M60” 

Māsas – 30 

8.  LU PSK 

ESF projekts Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības, 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 par ārstniecības, 

ārstniecības atbalsta personāla apmācību neatliekamās medicīniskās 

palīdzības jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību 

īstenošanu (Nr. VM2018/5/ESF): 09.10.2018. līguma Nr. 01-

32.1.3.2/114 neformālās izglītības programma “Transfuzioloģijas 

pamati” 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas, vecmātes – 

30 

9.  

SIA 

“Daugavpils 

reģionālā 

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 apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu  

(Nr. VM2018/5/ESF): 09.10.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/115 

neformālās izglītības programma “Transfuzioloģijas principi 

onkoloģijas pacientiem” 

Ārsti, ārsta palīgi,  

māsas – 32 

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. atbalsta mērķa “Uzlabot 

ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” 

ietvaros veiktā iepirkuma par ārstniecības, ārstniecības atbalsta 

personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu  

Ārsti, ārsta palīgi,  

māsas – 33 
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(Nr. VM2018/5/ESF): 09.10.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/115 

neformālās izglītības programma “Transfuzioloģijas principi 

onkoloģijas pacientiem” 

11.  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. atbalsta mērķa “Uzlabot 

ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” 

ietvaros veiktā iepirkuma par ārstniecības, ārstniecības atbalsta 

personāla un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju 

apmācību onkoloģisko slimību jomā programmu sagatavošanu un 

apmācību īstenošanu (Nr. VM2018/21/ESF): 06.11.2018. līguma 

Nr. 01-2.1.3.2/161 neformālās izglītības programma “Ergonomijas 

principi onkoloģijas pacientu aprūpē” 

Māsa, māsas 

palīgs, 

funkcionālais 

speciālists – 30 

12.  

LU PSK 

Rēzeknes 

filiāle 

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 personu 

un farmācijas jomā strādājošo vispārējo zināšanu un prasmju 

pilnveidošanas programmu atkārtota mācību īstenošana” (Nr. 

VM 2019/15/ESF): 20.08.2019. līguma Nr. 01-32.1.3.2/129 

neformālās izglītības programma “Ergonomijas principi 

onkoloģijas pacientu aprūpē” 

Māsa, māsas 

palīgs, 

funkcionālais 

speciālists – 25 

13.  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. atbalsta mērķa “Uzlabot 

ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” 

ietvaros veiktā iepirkuma par ārstniecības, ārstniecības atbalsta 

personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr.VM2018/5/ESF): 09.10.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/113 

neformālās izglītības programma “Elektrokardiogrāfiska 

neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika” 

Ārsti,  

ārsta palīgi – 20 

14.  

NMPD 

Vidzemes 

reģionālais 

centrs, 

Valmiera 

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 apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 09.10.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/113 

neformālās izglītības programma “Elektrokardiogrāfiska 

neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika” 

Ārsti,  

ārsta palīgi – 20 

15.  

LU PSK 

Rēzeknes 

filiāle 

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 apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 09.10.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/113 

neformālās izglītības programma “Elektrokardiogrāfiska 

neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika” 

Ārsti, 

ārsta palīgi – 20 

16.  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. atbalsta mērķa “Uzlabot 

ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” 

ietvaros veiktā iepirkuma par ārstniecības, ārstniecības atbalsta 

personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 09.10.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/113 

Ārsti,  

ārsta palīgi – 20 
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neformālās izglītības programma “Elektrokardiogrāfiska 

neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika” 

17.  

NMPD 

Kurzemes 

reģions, 

Kuldīga 

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 apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 09.10.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/113 

neformālās izglītības programma “Elektrokardiogrāfiska 

neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika” 

Ārsti,  

ārsta palīgi – 20 

18.  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. atbalsta mērķa “Uzlabot 

ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” 

ietvaros veiktā iepirkuma par ārstniecības, ārstniecības atbalsta 

personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/16/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/84 

neformālās izglītības programma “Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība traumu guvušam pacientam: pirmsslimnīcas etapā” 

Ārsti, ārsta palīgi,  

māsas – 30 

19.  
LU PSK 

Rēzeknes 

filiāle 

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 apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/16/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/84 

neformālās izglītības programma “Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība traumu guvušam pacientam: pirmsslimnīcas etapā” 

Ārsti, ārsta palīgi,  

māsas – 30 

20.  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. atbalsta mērķa “Uzlabot 

ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” 

ietvaros veiktā iepirkuma par ārstniecības, ārstniecības atbalsta 

personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/16/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/84 

neformālās izglītības programma “Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība traumu guvušam pacientam: pirmsslimnīcas etapā” 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30 

21.  

NMPD 

Vidzemes 

reģionālais 

centrs, 

Valmiera 

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 apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/16/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/84 

neformālās izglītības programma “Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība traumu guvušam pacientam: pirmsslimnīcas etapā” 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30 

22.  

NMPD 

Kurzemes 

reģions, 

Kuldīga 

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 apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

Nr. VM2018/16/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/84 

neformālās izglītības programma “Neatliekamā medicīniskā 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30 
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palīdzība traumu guvušam pacientam: pirmsslimnīcas etapā” 

23.  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. atbalsta mērķa “Uzlabot 

ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” 

ietvaros veiktā iepirkuma par ārstniecības, ārstniecības atbalsta 

personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/16/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/84 

neformālās izglītības programma “Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība traumu guvušam pacientam: pirmsslimnīcas etapā” 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30 

24.  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. atbalsta mērķa “Uzlabot 

ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” 

ietvaros veiktā iepirkuma par ārstniecības, ārstniecības atbalsta 

personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/85 

neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (Advanced 

Cardiovascular Life Support”) 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30  

25.  

NMPD 

Kurzemes 

reģions, 

Kuldīga 

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 apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/85 

neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (Advanced 

Cardiovascular Life Support”) 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30 

26.  

NMPD 

Vidzemes 

reģionālais 

centrs, 

Valmiera 

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 apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/85 

neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (Advanced 

Cardiovascular Life Support”) 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30 

27.  

LU PSK 

Rēzeknes 

filiāle 

 

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 apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/85 

neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (Advanced 

Cardiovascular Life Support”) 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30 

28.  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. atbalsta mērķa “Uzlabot 

ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” 

ietvaros veiktā iepirkuma par ārstniecības, ārstniecības atbalsta 

personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30 
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jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/85 

neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (Advanced 

Cardiovascular Life Support”) 

29.  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. atbalsta mērķa “Uzlabot 

ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” 

ietvaros veiktā iepirkuma par ārstniecības, ārstniecības atbalsta 

personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/83 

neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (Advanced 

Cardiovascular Life Support”) 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30 

30.  

SIA 

„Jelgavas 

pilsētas 

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 apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/83 

neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (Advanced 

Cardiovascular Life Support”) 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30 

31.  

SIA „Saldus 

medicīnas 

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. atbalsta mērķa “Uzlabot 

ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” 

ietvaros veiktā iepirkuma par ārstniecības, ārstniecības atbalsta 

personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/83 

neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (Advanced 

Cardiovascular Life Support”) 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30 

32.  

SIA “Ogres 

rajona 

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 apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/83 

neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (Advanced 

Cardiovascular Life Support”) 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30 

33.  

SIA 

“Daugavpils 

reģionālā 

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 apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/83 

neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (Advanced 

Cardiovascular Life Support”) 

 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30 
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34.  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. atbalsta mērķa “Uzlabot 

ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” 

ietvaros veiktā iepirkuma par ārstniecības, ārstniecības atbalsta 

personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/83 

neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (Advanced 

Cardiovascular Life Support”) 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30 

35.  

SIA 

„Jēkabpils 

reģionālā 

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 apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības 

jautājumos programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu 

(Nr. VM2018/5/ESF): 11.09.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/83 

neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta 

kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (Advanced 

Cardiovascular Life Support”) 

Ārsti, ārsta palīgi, 

māsas – 30 

36.  

LU PSK 

Rēzeknes 

filiāle 

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 programmu un 

metodisko līdzekļu izstrāde un apmācību īstenošana” (Nr. 

VM2019/09/ESF): 01.08.2019. līguma Nr.01-32.1.3.2/120 

neformālās izglītības programma “Fizisko aktivitāšu veicināšana 

dažādu slimību gadījumos” 

Māsa, māsas 

palīgs, 

funkcionālais 

speciālists – 25 

37.  LU PSK 

Tālākizglītības kursi  

“Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar 

jonizējošā starojuma avotiem medicīnā” 

Praktizējoši 

radiologa asistenti 

un radiogrāferi – 

79 

38.  LU PSK 
Tālākizglītības kurss 

“Neatliekamā palīdzība” 

Praktizējoši 

radiologa asistenti 

un radiogrāferi – 

20 

39.  LU PSK 
Tālākizglītības kurss 

“Saskarsme un tās īpatnības pacientu aprūpē radioloģijā” 

Praktizējoši 

radiologa asistenti 

un radiogrāferi – 

47 
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5. INFORMĀCIJA PAR STUDĒJOŠAJIEM 

 

Uzņemšana 2019./2020. akadēmiskajam gadam LU PSK un LU PSK Rēzeknes filiālē 

tika rīkota gan rudens, gan pavasara semestrim. 

LU PSK uzņemšana rudens semestrī 2019./2020. akadēmiskajam gadam tika veikta 

deviņās studiju programmās: 

1) septiņās studiju programmās par valsts budžeta līdzekļiem: “Māszinības”, 

“Ārstniecība”, “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija”, 

“Sociālā aprūpe”, “Sociālā rehabilitācija”; 

2) divās maksas studiju programmās: “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā 

masāža”; 

LU PSK Rēzeknes filiālē uzņemšana rudens semestrī 2019./2020. akadēmiskajam 

gadam tika veikta četrās studiju programmās:  

1) trīs studiju programmās par valsts budžeta līdzekļiem: “Māszinības”, “Ārstniecība”, 

“Sociālā aprūpe”; 

2) vienā maksas studiju programmās: “Ārstnieciskā masāža”. 

 Uzņemšana pavasara semestrī 2019./2020. akadēmiskajam gadam LU PSK Rēzeknes 

filiālē tika veikta maksas studiju programmā: “Ārstnieciskā masāža”. 

Uzņemšanas laikā 2019./2020. akadēmiskā gada rudens semestrim dokumentus 

iesniedza 624 reflektanti, arī uz studijām vēlākos studiju posmos, pavasara semestrim – 18. 

LU PSK 2019./2020. akadēmiskajā gadā kopā imatrikulēja 506 studējošie, no kuriem 

Jūrmalā studijas uzsāka 403 studējošie, LU PSK Rēzeknes filiālē – 116 studējošie. Skatīt 

tabulu Nr. 3. 

3. tabula 
“LU PSK imatrikulēto skaits 2019./2020.akadēmiskajā gadā” 

 

Studiju 

programmas 

kods 

Studiju programmas 

nosaukums 
KOPĀ 

Imatrikulēti 2019. gadā 

Imatrikulēti 

2018. gadā 
Rēzeknes 

filiālē 

NO TIEM PAR 

budžeta 

līdzekļiem 

studiju 

maksu 

41723 Māszinības 107 42 65  119 

41721 Ārstniecība 72 40 32  72 

41722 Biomedicīnas laborants 41  41  35 

41762 Sociālā aprūpe 59 21 38  28 

41722 Radiologa asistents 42  42  28 

41762 Sociālā rehabilitācija 37  37  152 

41722 Podoloģija 30  30  45 

41722 Estētiskā kosmetoloģija 59   59 51 

41722 Ārstnieciskā masāža 59 13  46 54 

KOPĀ: 506 116 285 118 584  
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LU PSK 2019./2020. akadēmiskajā gadā kopā studēja  1084 studējošie, no kuriem par 

valsts budžeta līdzekļiem – 854, par maksu – 230. Studējošo skaita sadalījums pa studiju 

programmām un studiju gadiem skatīt tabulu Nr. 4. 

4. tabula 
“LU PSK studējošo skaits 2019./ 2020. akadēmiskajā gadā” 

 

Studiju 

programmas 

kods 

Studiju programmas 

nosaukums 

STUDĒJOŠO SKAITS 

PA GADIEM 
Studējošie 

kopā 

NO KOPĒJĀ 

STUDĒJOŠO SKAITA 

1 2 3 

par 

budžeta 

līdzekļiem 

par maksu 

41723 Māszinības 107 77 65 249 249  

41721 Ārstniecība 72 42 41 155 155  

41722 Biomedicīnas laborants 41 29  70 70  

41762 Sociālā aprūpe 59 19  78 78  

41722 Radiologa asistents 42 19 27 88 88  

41762 Sociālā rehabilitācija 37 121  158 158  

41722 Podoloģija 30 40  56 56 14 

41722 Estētiskā kosmetoloģija 59 39 25 123  123 

41722 Ārstnieciskā masāža 59 34  93  93 

KOPĀ: 506 420 158 1084 854 230 

 

LU PSK absolventu sadalījums pa studiju programmām salīdzinājums 2018./2019. un 

2019./2020. akadēmiskajā gadā. Skatīt tabulu Nr. 5. 

5. tabula 
“LU PSK absolventu skaita salīdzinājums” 

 

Studiju 

programmas 

kods 

Studiju programmas 

nosaukums 

2018./ 2019. akadēmiskā 

gadā 

kvalifikāciju ieguvuši  

2019./ 2020. akadēmiskā 

gadā 

kvalifikāciju ieguvuši  

41723 Māszinības 53 63 

41721 Ārstniecība 41 38 

41722 Biomedicīnas laborants 6 24 

41762 Sociālā aprūpe 23 15 

41722 Radiologa asistents 21 25 

41762 Sociālā rehabilitācija 27 111 

41722 Podoloģija 42 37 

41722 Estētiskā kosmetoloģija 24 22 

41722 Ārstnieciskā masāža 42 29 

KOPĀ: 279 364 
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6. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

LU PSK 2019. 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. 2019. gads ir gads, kad tika īstenots NORDPLUS programmas 

projekts, kura mērķis ir ieviest jauninājumus un uzlabojumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu  

izglītības sistēmās. LU PSK ir aktīvs uzņemošais partneris lektoriem un studentiem no citām 

sadarbības augstskolām un uzņēmumiem Eiropā.  

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. 2019. gadā LU PSK finansiāli atbalstīja personāla pieredzes apmaiņu ārvalstīs.  

2019. gada ietvaros tika turpināta dalība ERASMUS+ KA203 projektā “The 

eMedication Passport – cultural adaption of learning tool for ensuring the development of 

medication competence of graduate nurses (eMed-PASS)”, kura koordinators ir Tartu Health 

Care College (Igaunija), bet partneri ir LU PSK (Latvija), Kauno Kolegija (Lietuva) un Turku 

University of Applied Sciences (Somija). Projekta noslēgums ir 2020. gadā. 

2019. gada rudenī LU PSK uzsāka dalību kā partnerorganizācija ERASMUS+ KA202 

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

koordinators ir SOSU College (Dānija) (01.11.2019.–31.10.2021.). Kopumā projektā iesaistīti 

8 partneri no Dānijas, Latvijas, Vācijas un Itālijas. Projektu īsteno LU PSK Sociālās aprūpes 

katedra.   

2019. gadā apstiprināts un aktivitātes uzsāktas NORDPLUS projektā “Empowering 

puppetry” (15.05.2019. –01.10.2020.), sadarbībā ar Kauno kolegija (Lietuva) un Tartu Health 

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

Lai paplašinātu sadarbības iespējas, pilnveidotu studiju procesa kvalitāti un 

nodrošinātu studējošajiem un koledžas personālam iespēju izvēlēties pieredzes apmaiņas 

vietas, tika papildināti esošie sadarbības līgumi – Universitat de Valencia (Spānija), 

Cappadocia University (Turcija).  

2019. gada maijā tika organizēta LU PSK 2. Starptautiskā nedēļa (2nd International 

Week), kuras ietvaros koledžā viesojās kolēģi no 8 sadarbības partnerskolām Lietuvā, 

Igaunijā, Portugālē, Spānijā un Vācijā. Vieslektori vadīja lekcijas studējošajiem un dalījās 

pieredzē ar LU PSK kolēģiem. Starptautiskās nedēļas laikā norisinājās LU PSK 
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2. starptautiskā zinātniskā konference “Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – 

IZGLĪTĪBA un PRAKSE”, kurā piedalījās arī ārvalstu viesi.  

 LU PSK personāla interese doties ERASMUS+ mobilitātē palielinās ik gadu, jo tā 

sniedz neatkārtojamu pieredzi, profesionālo pilnveidi un jaunas idejas savu studiju kursu 

realizēšanā. Katru gadu dalībnieku skaits mainās dēļ finansējuma iespējām. Studējošo 

mobilitāte 2019. gadā kritās, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem. Svarīgākais iemesls – 

studenti arvien vairāk noslēdz darba attiecības un nevēlas mobilitātes periodā tās zaudēt. 

Pozitīvi, ka palielinās neseno absolventu skaits, kas vēlas pilnveidot savas profesionālās 

prasmes ārvalstu sadarbības iestādēs.  

2019. gadā LU PSK personāls no Medicīnas tehnoloģiju katedras studiju programmas 

“Podoloģija” apmācīja topošos speciālistus Tartu Health Care College (Igaunija), informatīvi 

konsultējot par kabinetu aprīkojumu un praktiski apmācot studējošos.  

 

6.1. LU PSK studējošo mobilitāte 

Studiju virziens “Veselības aprūpe” 

Studējošo mobilitātē kopumā no studiju virziena “Veselības aprūpe” devās – 

25 studējošais. Pirmo reizi studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” divas studentes 

īstenoja mobilitātes praksi – nesenais absolvents. Skatīt tabulu Nr. 6. 

6. tabula 

 “LU PSK studiju virziena “Veselības aprūpe” studentu mobilitāte” 

Nr. 

p. 

k. 

Valsts Prakses vieta Studējošais 

Prakses 

ilgums 

mēnešos 

Studiju 

programma* 

1.  

LIETUVA 

Uteno University of Applied 

Sciences 

G. Ivanova 3 M 

2.  N. Jefimova 3 M 

3.  A. Zvidra 3 M 

4.  J. Hlomova 3 M 

5.  O. Osipova 3 M 

6.  Kauno Kolegija 

 

D. Basova 4 EK 

7.  I. Robežniece 4 EK 

8.  

SPĀNIJA University of Valencia 

J. Tišeļņikova 2 M 

9.  J. Lavrinoviča 2 M 

10.  E. Putraševica 2 P 

11.  
VĀCIJA 

Privatpraktika Hamburg N. Šagojane 3 P 

12.  Herzzentrum Berlin S. Zinkova 2 M 

13.  
ITĀLIJA 

Universita Politecnica delle 

Marche 

R. Buls 2 nedēļas M 

14.  

IGAUNIJA Tartu Health Care College 

D. Budņičenko 2 RA 

15.  R. Klāsons 2 RA 

16.  A. Borodinova 2 AM 

17.  E. A. Krūkle 2 AM 
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18.  Estonian Massage and Therapy 

School 

D. Siņicina 2 AM 

19.  TLG Hotel O. Limeņko 4 EK 

20.  
SOMIJA 

Oulu University of Applied 

Sciences 

J. Ristolainena 3 BML 

21.  

BULGĀRIJA 

Medical University Plovdiv 

Medical College 

V. V. Jermakova 3 M 

22.  L. Belova 3 M 

23.  V. Radionova 3 M 

24.  
Trakiya University Medical 

College Stara Zagora 

A. Borodinova 2 Nesenais 

absolvents, 

AM 

25.  
Trakiya University Medical 

College Stara Zagora 

E. A. Krūkle 2 Nesenais 

absolvents, 

AM 

* Studiju programma “Māszinības” – M, studiju programma “Ārstniecība” – AP, studiju programma “Estētiskā 

kosmetoloģija” – EK, studiju programma “Ārstnieciskā masāža” – AM, studiju programma “Biomedicīnas 

laborants” – BML, studiju programma “Radiologa asistents” – RA, studiju programma “Podoloģija” – P. 

 

Fotogrāfiju pārskats:  

LU PSK studējošie programmas ERASMUS+ mobilitātē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogrāfijas no LU PSK studējošo personīgajiem arhīviem. 
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Studiju virziens “Sociālā labklājība” 

Studiju virzienā “Sociālā labklājība” mobilitātē devās – 4 studējošie. Viens no tiem 

bija nesenais absolvents no studiju programmas “Sociālā rehabilitācija”. Skatīt tabulu Nr. 7. 

 

7. tabula 

 “LU PSK studiju virziena “Sociālā labklājība” studentu mobilitāte” 

Nr. 

p. 

k. 

Valsts Prakses vieta Students 

Prakses 

ilgums 

mēnešos 

Studiju 

programma* 

1.  IGAUNIJA Tartu Health Care College J. Vanaga 2 SR 

2.  VĀCIJA AWO Bildungszentrum Tretenhof E. Mitrofanova 2 SR 

3.  VĀCIJA AWO Bildungszentrum Tretenhof R. Salmane 2 SR 

4.  BULGĀRIJA Trakyia University Medical 

College Stara Zagora 

A. A. Pitkeviča 3 Nesenais 

absolvents, 

SR 

* Studiju programma “Sociālā rehabilitācija” – SR. 

Fotogrāfiju pārskats:  

LU PSK studējošie programmas ERASMUS+ mobilitātē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotogrāfijas no LU PSK studējošo personīgajiem arhīviem. 

 

6.2. Ārvalstu studējošie LU PSK 

LU PSK 2019. gadā kopumā uzņēma 62 ārvalstu studējošos. Tas ir nedaudz mazāk 

nekā 2018. gada periodā.  

Studiju virzienā “Veselības aprūpe” uzņēma 50 ārvalstu studējošos, kas piedalījās 

pieredzes apmaiņas programmā ERASMUS+, īstenojot praksi koledžas sadarbības 

institūcijās. Studējošie tika uzņemti no Portugāles, Bulgārijas, Francijas, Vācijas, Lietuvas, 

Igaunijas, Spānijas un Slovēnijas. Pirmo reizi tika uzņemti studenti no Hannover 

Medizinische Schule (studiju programma “Biomedicīnas laborants”) un Gesundheitsakademie 

Berlin (studiju programma “Māszinības”). 

Studiju virzienā “Sociālā labklājība” tika uzņemti 12 studējošie ERASMUS+ 

programmas ietvaros no Vācijas, Spānijas un Lietuvas.  



34 

   

2019. gadā ieinteresētākās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, 

“Māszinības” un “Ārstnieciskā masāža”. 

Tika uzņemts students no Vācijas, kura izcelsme ir Latvija, kurš brīvi pārvalda 

latviešu valodu. Valodas prasmes faktors ļoti atviegloja prakses vietas nodrošināšanu. 

2019. gads atklāj, ka studējošie ir atkārtoti motivēti doties praksē uz Latviju. To 

apliecina atkārtoti uzņemtie studējošie no Lietuvas, Bulgārijas un Vācijas. Tas norāda par 

pozitīvi gūto pieredzi mobilitātes īstenošanas periodā, esot mobilitātē Latvijā. 

Kā tradīcija ir uzsākta pieredzes apmaiņas vizīte no Tartu Health Care College 

(Igaunija), kuras ietvaros 56 medicīnas studējošie 2019. gadā apmeklēja LU PSK, lai gūtu 

ieskatu studiju programmā “Podoloģija”. Studentiem pavadošā persona ir ārējo sakaru 

koordinators, kas veic arī tulka pienākumus. 

2019. gadā LU PSK uzņēma studiju programmas “Māszinības” 10 studējošos kopā ar 

divām lektorēm no IFITS (Francija). Vizītes mērķis bija iepazīties ar Latvijas veselības 

aprūpes sistēmu.  

Studējošie prakses īsteno ne tikai pavasara/rudens semestrī, bet arī vasaras periodā. 

Ļoti pozitīva pieredze ir ar prakses nodrošināšanu studiju programmas “Dzimumu 

vienlīdzība” studentēm no Spānijas. Motivētas, ieinteresētas. Prakses vieta “Resursu centrs 

“Marta”” ir atsaucīgs un gatavs izaicinājumiem.  

Pārskata perioda ietvaros tika novērots, ka Latvijas prakses vietas ir atvērtākas 

ārvalstu studējošajiem, ja viņi zina un runā krievu valodā. 

  

6.3. LU PSK docētāju mobilitāte 

LU PSK docētāji un administratīvais personāls 2019. gadā 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.  

2019. gada janvārī LU PSK Ārstniecības katedras vadītāja I. Strode kopā ar kolēģēm 

I. Dupuri un L. Korejevu apmeklēja Herzzentrum Berlin (Vācija), lai iepazītos ar institūcijas 

darbību un struktūru. LU PSK studente pēc šīs vizītes devās ERASMUS+ mobilitātē.  

2019. gada februārī studiju programmas “Podoloģija” lektores M. Saulīte un 

T. Ivanova veica apmācību Tartu Health Care College (Igaunija) studējošajiem Tartu.  

2019. gada martā LU PSK Sociālās aprūpes katedras lektore K. Vītoliņa Starptautiskās 

nedēļas ietvaros vadīja lekcijas Lääne-Viru College (Igaunija).  
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2019. gada aprīlī ERASMUS+ programmas ietvaros studiju programmas 

“Biomedicīnas laborants” vadītāja R. Melbārde-Vāvere un LU PSK Sociālās aprūpes katedras 

lektore I. Vīksniņa apmeklēja Starptautisko nedēļu Oulu University of Applied Sciences 

(Somija), docējot lekcijas un piedaloties pieredzes apmaiņas aktivitātēs. LU PSK Ārstniecības 

katedras vadītāja I. Strode, izglītības metodiķe I. Dupure un ārējo sakaru koordinatore A. 

Grauduma apmeklēja ERASMUS+ projekta “The e-Medication Passport – cultural 

adaptation of learning tool for ensuring the development of medication competence of 

graduate nurses (eMed-PASS)” semināru Kauno Kolegija (Lietuva). 

2019. gada jūnijā LU PSK sabiedrisko attiecību speciāliste A. Grase un ārējo sakaru 

koordinatore A. Grauduma ERASMUS+ programmas ietvaros apmeklēja partnerskolu IFITS 

(Francija).  

2019. augustā LU PSK Sociālās aprūpes katedras lektore I. Vīksniņa un Ārstniecības 

katedras docente J. Pupure ERASMUS+ programmas ietvaros docēja Cappadoccia University 

(Turcija). 

2019. gada septembrī LU PSK Ārstniecības katedras lietvedības daļas vadītāja 

D. Bakāne, sabiedrisko attiecību speciāliste A. Grase un ārējo sakaru koordinatore 

A. Grauduma apmeklēja IES Nr.1 de Gijon (Spānija). Savukārt LU PSK Sociālās aprūpes 

katedras lektores I. Vīksniņa un I. Ozola piedalījās pirmajā NORDPLUS projekta 

“Empowering Puppetry” seminārā Kauno Kolegija (Lietuva).  

2019. gada oktobra mēnesī LU PSK kvalitātes sistēmas projektu vadītāja 

L. Mihailovska apmeklēja mācību mobilitāti Qulity Austria – Trainings, Zertifizierungs und 

Begutachtung GmbH (Austrija) ERASMUS+ programmas ietvaros, lai pilnveidotu zināšanas 

kvalitātes sistēmas nodrošināšanā. LU PSK Ārstniecības katedras pārstāvji I. Strode, 

I. Dupure un L. Afremovičs pieredzes apmaiņas ietvaros apmeklēja University of Valencia 

(Spānija).  LU PSK ārējo sakaru koordinatore A. Grauduma piedalījās EMED-PASS seminārā 

Tartu Health Care College (Igaunija).  

2019. gada novembrī LU PSK Medicīnas tehnoloģiju katedras lektore E. Lavrinoviča 

piedalījās Starptautiskajā nedēļā Tallinn Health Care College (Igaunija). LU PSK Sociālās 

aprūpes katedras vadītāja D. Erkena un lektore L. Priede devās pirmreizējā vizītē uz SOSU 

College (Dānija), lai piedalītos ERASMUS+ projekta AmiDE seminārā. 

2019. gada decembrī LU PSK direktore I. Eriņas kopā ar Latvijas Koledžu asociāciju 

piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē uz Vitebsku (Baltkrievija).  
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Pārskata periodā kopumā no LU PSK tika organizētas 29 docētāju un vispārējā 

personāla mobilitātes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 2019. gadā tika īstenots par 1 

mobilitāti mazāk. 

 

6.4. Ārvalstu docētāji LU PSK 

2019. gadā LU PSK pieredzes apmaiņā uzņēma vairākas grupas ar ārvalstu docētājiem 

un personālu. 

2019. gada janvārī koledžā norisinājās NORDPLUS projekta sagatavošanas posma 

dalībnieku tikšanās, kur tika pārstāvētas Baltijas valstis un Somija. 

Aprīlī LU PSK viesojās pārstāvji no IFITS (Francija), lai iepazītos ar veselības 

aprūpes sistēmu Latvijā, kuras ietvaros tika organizētas vizītes uz dažādām medicīnas 

iestādēm.  

Maijā koledžā tika organizēta 2. Starptautiskā nedēļa (2nd International Week), kuras 

ietvaros vieslektori piedalījās dažādās aktivitātēs – docēšana, institūciju apmeklēšana, dalība 

vieslekcijā, ekskursija. Vieslektori atzinīgi novērtēja nedēļas programmu un sasniegtos 

rezultātus. 2. starptautiskās zinātniskās konferences “Veselības aprūpes un sociālā labklājības 

kvalitāte – IZGLĪTĪBA un PRAKSE” ietvaros, kas norisinājās 2. starptautiskās nedēļas (2nd 

International Week) laikā, koledža uzņēma viesus no Lietuvas, Vācijas, Portugāles, Spānijas, 

Vācijas un Igaunijas.  

Pie LU PSK Sociālās aprūpes katedras kolēģiem viesojās Sociālās aprūpes institūciju 

pārstāves no Minskas (Baltkrievija), lai iepazītos ar sociālās labklājības sistēmu Latvijā. 

Decembrī LU PSK apmeklēja delegācija no Paņevežys University of Applied Sciences 

(Lietuva) ERASMUS+ programmas KA103 projekta ietvaros. 

Kā ik gadu koledžu apmeklēja studējošo grupa no Tartu Health Care College 

(Igaunija) kopā ar ārējo sakaru koordinatoru D. Jantra.  

Pārskata periodā kopumā LU PSK ERASMUS+ programmas ietvaros viesojās 39 

ārvalstu docētāji, skatīt tabulas Nr. 8, Nr. 9. 
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8. tabula 

“Ārvalstu docētāji LU PSK, studiju virziens “Veselības aprūpe”” 
N. 

p.k. 
Vārds, uzvārds Skola 

Mobilitātes 

veids 
Lekcija 

1.  M. Klančič Secondary School of Nursing 

Ljubljana, Slovēnija 

Pieredzes 

apmaiņa 

 

2.  F. Mendes 
Coimbra Health School,  

Potugāle 

Docēšana Biomedical Laboratory 

Sciences un Europe, Medicine 

transfusion 

3.  E. Petkova 

Medical University Plovdiv, 

Bulgārija 

Docēšana Student independent work 

organization 

4.  S. Papanov Pieredzes 

apmaiņa 

 

5.  A. Perez Pallaes CIPFP AUSIAS MARCH, 

Spānija 

Pieredzes 

apmaiņa 

 

6.  M. do Rosario 

Carreio de 

Carvalho d Sa 

Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra, 

Portugāle 

Docēšana The person and the 

neurological disease: to move, 

position and transfer 

hemiparetic and/or hemiplegic 

people. 

7.  M. Montezuma 

Carvalho Mendes 

Vaquinhas 

Docēšana Obesity in Portugal – the 

National Program for the 

promotion of healthy eating – 

addresses to the nursing 

students of the host institution. 

8.  E. Stavreva 

Medical University Plovdiv, 

Bulgārija 

Pieredzes 

apmaiņa 

 

9.  K. Panamska Pieredzes 

apmaiņa 

 

10.  I. Dagnev Docēšana The implications of teaching 

English as a foreign language 

to paramedical students. 

11.  R. Forte Secondary School of 

Cosmetics,Pharmacy and 

Health Care, Slovēnija 

Pieredzes 

apmaiņa 

 

12.  E. Benvenitste Cappadoccia University, 

Turcija 

Pieredzes 

apmaiņa 

 

13.  D. Jantra 
Tartu Health Care College, 

Igaunija 

Pieredzes 

apmaiņa 

 

14.  A. Vahi Docēšana  

15.  R. Makalauskiene Utenos kolegija,  

Lietuva 

Pieredzes 

apmaiņa 

 

16.  R. Sauliene 

Vilniaus Kolegija,  

Lietuva 

Pieredzes 

apmaiņa 

 

17.  R. Budriene Pieredzes 

apmaiņa 

 

18.  S. Budrikiene Docēšana Health Care and nursing 

practice in Lithuania. 

19.  N. Juskina Docēšana Nurse’s role in enteral nutrition 

care. 

20.  M. Amaral University of Azores, 

Portugāle 

Pieredzes 

apmaiņa 

 

21.  W. Pogroszewska 

Lomza State University of 

Applied Sciences, Polija 

Pieredzes 

apmaiņa 

 

22.  M. Chilinska Pieredzes 

apmaiņa 

 

23.  M. A. 

Wesollowska 

Pieredzes 

apmaiņa 

 

24.  I. Ūsiene St. Ignatius Loyola College, 

Lietuva 

Pieredzes 

apmaiņa 
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25.  K. Grumadaite Pieredzes 

apmaiņa 

 

26.  D. Valentiene 
Šiauliai State College,  

Lietuva 

Pieredzes 

apmaiņa 

 

27.  E. Mockevičiene Docēšana Project management 

28.  V. Elijošaitiene 

Paņevežio Kolegija, 

Lietuva 

Docēšana The Heart is the Engine of the 

Body 

29.  I. Kupčiūnaite Docēšana Training of Strengthening 

Behaviors in Oral Healt 

 

9. tabula 

“Ārvalstu docētāji LU PSK, studiju virziens “Sociālā labklājība”” 
N. 

p.k. 
Vārds, uzvārds Skola 

Mobilitātes 

veids 
Lekcija 

1.  Z. Ribokiene 

Uteno Kolegija,  

Lietuva 

Docēšana Innovative methods of study 

used in the realization of the 

social work programme.  

2.  L. Kondrašoviene Docēšana Students’self-study specificity 

of Social Work degree program 

3.  Z. Zajaunčkauskiene Pieredzes 

apmaiņa 

 

4.  G.Gerikaite 

Šiauliai State College, 

Lietuva 

Pieredzes 

apmaiņa 

 

5.  L. Leščinskiene Docēšana Data and software protectiony 

6.  G. Gerikaite Docēšana Methods and criteria of the 

assessment of students’ 

achievements. 

7.  V. Rakauskiene 

Paņevežio Kolegija,  

Lietuva 

Docēšana Elderly Prophylaxis 

8.  L. Klokmaniene Docēšana Social Assistance to Families in 

Case of the Divorce Crisis 

9.  D. Klokmaniene Docēšana Social Worker Motivation for 

Professional Activity 

10.  A. Rimkuviene Docēšana Social Services in Lithuania 

 

6.5. Secinājumi  

1. Ir papildināti sadarbības līgumi, lai pilnvērtīgāk varētu īstenot mobilitātes. 

2. Eiropas Komisijas finansējums pārskata periodā ERASMUS+ programmas īstenošanai ir 

palielinājies studējošo 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.  

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

Komisijas Izglītības programmas ERASMUS+ finansējuma līdzekļus, Valsts budžeta 

līdzfinansējumu, kā arī ir saņemts koledžas finansiālais atbalsts.  

4. LU PSK ir uzsākusi darbību starptautiskos partnerības projektos, kā arī tiek organizētas 

pārrunās par 2020. gada projektu sagatavi un iesniegšanu.  

5. Iebraucošo studējošo skaits 2019. gadā nedaudz samazinājies, bet tas saistīts ar studiju 

procesa norisi sadarbības augstskolās.   
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6. Ārvalstu docētāju skaits 2019. gada ietvaros ir nedaudz pieaudzis, kas tiek vērtēts ļoti 

pozitīvi. Palielinājies ir ārvalstu administratīvā personāla skaits, kuri ir bijuši pieredzes 

apmaiņā LU PSK. 

7. Lektori no ārvalstīm atkārtoti ierodas LU PSK, lai vadītu vieslekcijas studējošajiem.  

8. LU PSK ir kļuvusi atpazīstama starp Eiropas medicīnas koledžām. 

9. 2019. gadā uzsākts jauns ERASMUS+ KA 202 projekts un LU PSK ir gatava jaunajem 

izaicinājumiem. 

10. 2019. gadā studējošo mobilitātes skaits vidēji 4% no visa kopējā LU PSK studējošo 

skaita. 

11. LU PSK docētāji un personāls dodas uz apmācībām, ne tikai pieredzes apmaiņā, kas tiek 

vērtēts ļoti pozitīvi.  

12. LU PSK 2. Starptautiskā nedēļa (2nd International Week) tika veiksmīgi noorganizēta, 

viesi atzinīgi novērtēja kopējo programmu, kas sniedza vērtīgas atziņas un ierosinājumus, 

lai sāktu gatavoties nākamajam šāda veida pasākumam, kura norise plānota 2021. gadā. 
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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. 

2019. gadā trīs LU PSK docētāji turpināja studijas doktorantūrā. 

 

10. tabula 

“LU PSK personāls 2018. un 2019. gadā” 

 

LU PSK personāls 

 2018. g. 2019. g. 

LU PSK personāls pamatdarbā   

Akadēmiskais personāls: 41 45 

- docenti 10 11 

- lektori 31 34 

- asistenti - - 

Vispārējais personāls 30 34 

LU PSK personāls pamatdarbā KOPĀ 71 79 

Akadēmiskais personāls, kuram augstskola nav 

pamatievēlēšanas vieta 
1 1 

 

11. tabula 

“LU PSK akadēmiskā personāla pamatdarbā sadalījums  

pēc vecuma 2018. un 2019. gadā ” 

 

LU PSK akadēmiskā personāla pamatdarbā 

sadalījums pēc vecuma 

2018. g. 2019. g. 

41 45 

jaunāki par 25 gadiem - - 

25 - 29 gadi 1 1 

30 - 34 gadi 3 3 

35 - 39 gadi 4 6 

40 - 44 gadi 4 2 

45 - 49 gadi 7 10 

50 - 54 gadi 3 3 

55 - 59 gadi 6 6 

60 - 64 gadi 7 6 

65 gadi un vecāki 6 8 
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8. STUDĒJOŠO AKTIVITĀTES 

 

8.1. LU PSK Studējošo pašpārvalde 

Studējošo pašpārvalde (turpmāk – SP) koledžā līdzdarbojas kā atbalsta organizācija, 

kura pārstāv studējošo intereses, paralēli studijām organizē pasākumus studējošajiem un 

sekmē studējošo piedalīšanos dažādās aktivitātēs ārpus koledžas.  

SP darbojas saskaņā ar tās izstrādāto un LU PSK padomes apstiprināto nolikumu. 

SP deleģētie studējošie ir: LU PSK padomes locekļi, kuri piedalās koledžas pamatdarbības 

jautājumu risināšanā, locekļi LU PSK koleģiālajās institūcijās un darba grupās, kas nodrošina 

studējošo interešu pārstāvniecību studiju procesa īstenošanā, sadzīves apstākļu nodrošināšanā, 

sociālo interešu jomā un koledžas attīstībā kopumā. 

Saskaņā ar Augstskolu likuma 53. panta ceturto daļu SP no LU PSK piešķirtā budžeta 

katru gadu tiek izdalīti finanšu līdzekļi, kas 2019. gadā tika izmantoti sekojošu SP funkciju 

nodrošināšanai:  

1) 45% – studējošo vides un sadzīves apstākļu nodrošināšana  

(interneta pieslēguma nodrošināšana dienesta viesnīcā, atpūtas telpas uzturēšana); 

2) 19% – kultūras un ārpus studiju procesa pasākumu organizēšana studējošajiem 

(“Fukši”, “Erudīts”, Ziemassvētki); 

3) 11,6% – līdzdalība LU PSK 80. jubilejas pasākumu organizēšanā 

 (“Paulam Stradiņam – 123, LU PSK – 80” Jūrmalā un Rēzeknes filiālē, salidojums) 

4) 6,4% – pateicības par darbu SP, līdzdalību koledžas tēla atpazīstamības 

veicināšanas aktivitātēs; 

5) 5% – SP saliedēšanas pasākumu organizēšana un jauno biedru piesaiste; 

6) 4,9 % – līdzdalība LU PSK sabiedrisko attiecību pasākumos 

  (“Skola”, “SkillsLatvia”, karjeras dienas skolās u.c.); 

7) 4,5% – studējošo dalības nodrošināšana sporta aktivitātēs  

(“Tet Rīgas maratons”); 

8) 2,6% – dalība profesionalitātes konkursos 

 (“VIII International Students Massage Championship” (Kauņa, Lietuva), “Māsu 

meistarības konkurss” (Daugavpils, Latvija)); 

9) 1% – pasākums mobilitātes programmas ERASMUS+ studējošajiem 

 (“Internacionālais vakars”). 

 SP komunikācijas nodrošināšanai ar LU PSK studējošajiem izmanto SP e-pastu 

(lupsk.studenti@gmail.com), koledžas mājaslapu (www.psk.lu.lv), informatīvos ekrānus 

mailto:lupsk.studenti@gmail.com
http://www.psk.lu.lv/
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koledžas korpusos (Vidus prospektā 38, Jūrmalā), Facebook.com SP profila lapu, kā arī tiek 

organizētas klātienes tikšanās ar kursiem. 

2019. gada LU PSK deleģētie pārstāvji iesaistījās 2017. gada rudenī dibinātajā 

Latvijas Koledžu asociācijas (turpmāk tekstā – LKA) Studentu padomes darbībā, kurā ir 

iesaistīti pārstāvji no divdesmit četrām Latvijas koledžu Studējošo pašpārvaldēm.  

Kā nozīmīgākais pasākums LKA Studentu padomes sastāvā 2019. gadā, kurā 

piedalījās LU PSK pārstāvji, ir vērtējama LKA un LKA Studentu padomes konference 

“Koledžas Latvijā: Quo vadis?” (24.04.2019., norises vieta: Juridiskā koledža, Rīga). 

Konference programma tika atklāta ar LKA vadības prezentāciju par Latvijas koledžu 

pieredzi speciālistu sagatavošanā un skatījumu par koledžu attīstības perspektīvām un 

problēmām. Turpinājumā tika apskatītas nozares aktualitātes (Koledžas un to nākotne 

Izglītības un zinātnes ministrijas skatījumā; Kas būtu maināms un sakārtojams augstākās 

profesionālās izglītības jomā; Koledžas viedokļu un diskusiju krustpunktos). Programmu 

noslēdza LKA uzaicinātie koledžu studējošie un absolventi, kuri dalījās savā pieredzē, kāpēc 

izvēlējušies studijas konkrētajā koledžā, ko ieguvuši un kādas priekšrocības izjutuši studiju 

procesā un pēc koledžas absolvēšanas. LU PSK pārstāvēja: G. Vasiļveska, studiju 

programmas “Māszinības” 1. kursa studente un LKA Studentu padomes locekle, un 

S. Krēgere, studiju programmas “Podoloģija” 1. kursa studente un LU PSK Studējošo 

pašpārvaldes priekšsēdētāja. 
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8.2. Kopsavilkums par LU PSK Studējošo pašpārvaldes organizētajiem pasākumiem un 

dalību pasākumos ārpus koledžas 2019. gadā 

 

 17.01.2019. – līdzdalība LU PSK 80. jubilejas gada atvēršanas svētku “Paulam 

Stradiņam – 123, LU PSK – 80” organizēšanā 

Koledžas dibinātāja P. Stradiņa dzimšanas dienā LU PSK darbinieki, studējošie un 

sadarbības partneri bija aicināti piedalīties 80. jubilejas gada atvēršanas svētkos. Pasākuma 

pirmajā daļā notika jubilejas gada logo un LU PSK laika vēstures joslas atklāšana, otrajā – 

dalībnieki piedalījās kopīgā svētku kūkas gatavošanā. LU PSK SP komanda bija atbildīga 

par studējošo organizēšanu dalībai pasākumā. Svētku kūkas gatavošana izvērtās par 

pozitīvām emocijām piepildītu aktivitāti, kuras laikā tapa 5m 56cm gara kūka. 

 

 

 

 

 

 

 

 08.02.2019. – SP komandas saliedēšanas pasākums 

Komandas saliedēšanas pasākums tika organizēts ar mērķi, lai veicinātu LU PSK SP 

locekļu motivācijas paaugstināšanu turpmākam kvalitatīvam un rezultatīvam darbam 

pašpārvaldes sastāvā 2019. gadā. 

 

 

 

 

 

 

 

 11.-14.02.2019. – Sv. Valentīna Krāsainā nedēļa LU PSK 

Atzīmējot Sv. Valentīna dienu, LU PSK SP komanda aicināja koledžas studējošos 

iesaistīties kopīgās aktivitātēs, kas tika rīkotas ar mērķi, lai sekmētu kursu savstarpējo 

saliedēšanos un veicinātu SP darbības atpazīstamību studējošo vidū. SP komanda bija 

sagatavojusi vairākus uzdevumus, kuru rezultātā bija jāveido radoša izpildījuma 
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fotogrāfijas, kuras bija jāpublicē sociālo tīklu platformā Facebook.com, izveidojot ieraksta 

tekstu ar mirkļbirku: #lupskvalentinadiena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 01.-03.03.2019. – LU PSK dalība 25. starptautiskajā izglītības izstādē “Skola 2019” 

Izstādei “SKOLA” 2019. gads bija jubilejas, jo vērienīgais notikums, kurā aktīvā un radošā 

atmosfērā apmeklētājiem tiek piedāvāta daudzpusīga informācija par izglītības iespējām 

Latvijā un ārzemēs, norisinājās jau 25. gadu. LU PSK stendā kā ikkatru gadu interesentus 

sagaidīja koledžas docētāji, studējošie un absolventi. Jubilejas gadam par godu organizatori 

rīkoja akciju “Svētki mums – kūkas jums!”, kurā aicināja izstādes dalībniekiem piedalīties, 

iesniedzot svētku kūku no savas izglītības iestādes. LU PSK SP gatavotā kūka 

Facebook.com balsojumā ieguva 1. vietu. 

 

 

 

 

 

 

 

 14.03. un 21.03.2019. – LU PSK Atvērto durvju dienas pasākumi 

SP locekļi pasākuma darba grupas sastāvā, uzdevums – apmeklētu reģistrācija, ekskursiju 

pa koledžu organizēšana, apmeklētāju piesaistīšana praktiskajās aktivitātēs, kas ļauj iepazīt 

kādu no deviņām profesiju, ko var apgūt koledžā. 

 09.04.2019. – dalība LKA 10. Starpkoledžu boulinga turnīrā 

Tradicionāls ik pavasara pasākums, kas tiek rīkots ar mērķi popularizēt boulinga spēli kā 

sporta veidu studējošo vidū, komandu saliedēšana un koledžu kā izglītības iestāžu 

popularizēšana. Jubilejas turnīrā piedalījās 21 studentu komanda, kur LU PSK veiksmīgi 

pārstāvēja SP komanda “Dopings”. 
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 19.05.2019. – LU PSK dalība “Tet Rīgas maratons 2019” 

Pasākums, kura mērķis ir veicināt skriešanas popularitāti kā veselīga un sportiska 

dzīvesveida sastāvdaļu. 2019. gada maratonā LU PSK pārstāvēja 16 studējošie. 

 24.05.2019. – LU PSK 80. gadu jubilejas salidojums 

LU PSK 80. jubilejas gada absolventiem un darbiniekiem. SP locekļi tika iekļauti darba 

grupā un bija atbildīgi par pagalma iekārtošanu, viesu sagaidīšanu un reģistrāciju, telpu 

ierādīšanu un apskati. 

 

 

 

 

 

 

 

 Jūnijs, 2019 – LU PSK 2018./ 2019. akadēmiskā gada vasaras izlaidumi 

2019. gada LU PSK vasaras izlaidumos tika pasniegtas atzinības studējošajiem, kuri 

studiju laikā darbojās SP un piedalījās koledžas tēla popularizēšanas pasākumos. SP locekļi 

tika iekļauti svinīgo pasākumu darba grupas sastāvā. 

 02.10.2019. – “Fukši 2019” 

Ikgadējais pasākums pirmo kursu studējošiem. “Fukši 2019” sauklis – “Šurp grāmatas uz 

koledžu, es būšu teicamnieks!”, dress code, kurā bija lūgts ierasties – skolas forma. 

Pasākuma pirmā daļa noslēdzās ar fukšu zvēresta došanu, ko pieņēma SP komanda, 

noslēdzās ar neformālo daļu – iepazīšanās balli ar karaoki. 

 

 

 

 

 

 

 

 16.10.2019. – SP tikšanās ar jaunajiem biedriem 

2019./2020. akadēmiskā gada SP pirmā sapulce, uz kuru tika aicināti studenti, kuri bija 

izrādījuši vēlmi iesaistītes SP darbā. Tikšanās noslēdzās neformālā gaisotne, kopīgi 

spēlējot boulingu. 
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 20.11.2019. – “Erudīts 2019” 

SP pasākums, kas ik rudeni tiek organizēts Latvijas valsts svētku mēneša laikā. 2019. gada 

pasākumā piedalījās 12 studentu komandas. Konkursa uzdevumus bija sagatavojuši 

koledžas ldocētāji kopā ar administrāciju. Kopvērtējumā godpilno 1. vietu izcīnīja 

komanda „Biomedical United” (studiju programmas “Biomedicīnas laborants” L2A kurss), 

2. vietu – komanda „Murziki” (studiju programmas “Māszinības” M2B kurss), 3. vietu –

komanda „Gudrīši” (studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” AM1A kurss). Arī pirms 

2019. gada pasākuma koledžas pagalmā – studējošie un darbinieki – veidoja gaismas 

simbolu, kas tapa par godu koledžas 80. dibināšanas gada dienai. 

 04.-17.12.2019. – LU PSK Ziemassvētku labdarības akcija 

Labdarības pasākums, kurā LU PSK studējošie un darbinieki tika aicināti sarūpēt 

nepieciešamo lietu sarakstu dienas centra bērniem. SP komanda šo akciju rīkoja sadarbībā 

ar Sociālās aprūpes katedru. 

 12.12.2019. – LU PSK “Internacionālais vakars 2019” 

SP pasākums ERASMUS+ programmas studējošiem, kura laikā iepazīstināja viesus ar 

latviešu tradīcijām Ziemassvētku sagaidīšanā un svētku noskaņas radīšanā. Pasākuma laikā 

kopīgi tika ceptas piparkūkas un tika organizēts pārgājiens uz gaismas parku Dzintaros. 

 

 

 

 

 

 

 

 18.12.2019. – Studējošo Ziemassvētku pasākums “Sniegpārsliņu virpulī” 

Ikgadējs SP gada noslēguma pasākums LU PSK studējošajiem. 2019. gada Ziemassvētku 

pasākuma laikā tika turpināta iedibinātā tradīcija – apbalvošanas ceremonija, kurā tika 
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pasniegtas īpaši šim pasākumam veidotas balvas, kuras tika pasniegtas vairākās 

nominācijās gan koledžas studējošajiem par atbildīgu darbu SP sastāvā, par līdzdalību 

koledžas tēla atpazīstamības veicināšanas pasākumos 2019. gadā, par atbalstu un atsaucību 

koledžas rīkotajos pasākumos, gan koledžas darbiniekiem – par veiksmīgu sadarbību ar 

studējošajiem, pildot darba pienākumus ikdienā. 
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9. KOMUNIKĀCIJA UN SADARBĪBA 

 

 2019. gada LU PSK sabiedrisko attiecību pasākumu un aktivitāšu kopsavilkums. 

Pārskata perioda gadā tika turpināts mērķtiecīgs darbs pie 2018. gadā izvirzītajiem 

LU PSK sabiedrisko attiecību kampaņu galvenajiem uzdevumiem: 

1) potenciālo studējošo piesaiste; 

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

sniedz konkurētspējīgu augstāko izglītību veselības aprūpes un sociālās labklājības 

jomā;  

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. 

Galvenie komunikācijas kanāli mērķauditorijas informēšanai par LU PSK, studiju 

programmām, tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmām ir: 

1) koledžas mājaslapa – www.psk.lu.lv, kurā sniegta informācija par koledžas 

aktualitātēm, studējošiem tiek nodrošināta pieeja dokumentiem un informācijai, 

kas nepieciešama studiju procesā, potenciālie studējošie var iepazīties ar 

informāciju par studiju programmām un uzņemšanu, tiek sniegta saziņas 

kontaktinformācija u. c. informācija, kas atspoguļo koledžas pamatdarbību; 

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

Facebook.com/lupsk.lv, kurā tiek regulāri plānots kvalitatīvs saturs izmatojot 

vizualizācijas, videofailus, inforgrafikas, intervijas ar darbiniekiem, studējošajiem 

un absolventiem, atspoguļoti nozīmīgākie notikumi un aktualitātes. 

Organizējot uzņemšanas kampaņas kā papildu komunikācijas kanāli tiek izmantotas 

partneru mājaslapas (www.lu.lv, www.jurmala.lv u.c.), uzturēta sadarbība ar reģionālajām 

televīzijām (“Latgales reģionālā televīzija”, “Vidzemes televīzija”), radiostacijām (“European 

Hit Radio”, “Radio 1”, “Radio Tev” u. c. ) un preses izdevumiem (“Latvijas Avīze”, “Ieva”, 

reģionālajiem laikrakstiem u. c.), veidota vides reklāma un dažādi iespieddarbi. 

LU PSK iekšējās komunikācijas sekmīgai uzturēšanai kā papildu kanāli 2019. gadā 

aktīvi tika izmantoti informācijas ekrāni LU PSK korpusos, kuros regulāri tika publicēta 

informācija par aktualitātēm, veidoti pasākumu un notikumu atskati (JPG, MPG4 formātos). 

Atskaites gada ietvaros LU PSK sabiedrisko attiecību speciāliste sadarbībā ar LU PSK 

docētājiem un studējošajiem turpināja plānveidīgi organizēt dalību karjeras pasākumos, ko 

organizēja vispārizglītojošo skolu pedagogi un pedagogi-karjeras konsultanti. LU PSK 

http://www.lu.lv/
http://www.jurmala.lv/
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piedāvāja gan informatīvās, gan praktiskās nodarbības, kuras tika organizētas skolās Rīgas 

reģionā un Latvijas novados. Šāda veida karjeras izglītības atbalsta pasākumi ļauj skolēniem 

iepazīt profesijas, palīdz izvēlēties augstskolu, kas ir atbilstoša skolēna interesēm.  

Kā nozīmīgākais karjeras pasākums, kurā vienkopus var iepazīt daudzpusīgu 

informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, katru gadu ir starptautiskā izglītības 

izstāde “SKOLA”, kura 2019. gada izstāžu centrā “Ķīpsala” (Rīgā) norisinājās no 1. līdz 

3. martam. LU PSK stendā interesentus sagaidīja koledžas docētāji, studējošie un absolventi. 

Trīs izstādes dienās koledžas pārstāvji iepazīstināja ar studiju iespējām, piedāvāja vērot 

topošo veselības aprūpes, skaistumkopšanas un sociālās aprūpes speciālistu sniegto 

pakalpojumu demonstrējumus, docētāju vadībā bija iespēja izmēģināt dažāda veida 

manipulācijas. Jāatzīmē, ka nozīmīgā izglītības izstāde “SKOLA” norisinājās jau 25. gadu pēc 

kārtas. No izstādes organizatoriem LU PSK direktore I. Eriņa saņēma pateicību par uzticību 

un sadarbību vairāk nekā divdesmit gadu garumā. 

Ik pavasara LU PSK iepazīšanas pasākums “Atvērtā durvju diena” 2019. gadā tika 

organizēts 14. un 21. martā. Tā mērķis – iepazīstināt apmeklētājus ar koledžas infrastruktūru, 

piedāvājot tikšanās ar docētājiem un studējošiem, klātienē viesoties praktiskajās nodarbībās.  

LU PSK kā sadarbības partneris jau vairāku gadu garumā tiek regulāri aicināts 

piedalīties vairākos karjeras pasākumos Latgales reģionā, kuri tiek rīkoti ar mērķi – sniegt 

iespēju Latgales reģiona jauniešiem iegūt informāciju par turpmākajām izglītības iespējām, 

rosinot jauniešus izvēlēties sev atbilstošāko profesiju.  Dalība šajos pasākumos apliecina, ka 

tiek sekmīgi veicināta un veidota LU PSK Rēzeknes filiāles atpazīstamība un tiek sekmēta 

potenciālo studējošo piesaiste. Kā apmeklētāju ziņā lielākie pasākumi ir atzīmējami: 

- 27.02.2019., izglītības iestāžu izstāde “Manas izaugsmes iespējas” (Rēzeknē), 

pasākumu organizatori: Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde “Austrumlatvijas 

radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs””, Rēzeknes pilsētas dome un Rēzeknes 

Izglītības pārvalde; 

- 29.03.2019., Austrumlatgales reģionālajā profesionālās un augstākās izglītības 

iestāžu izstāde “Izglītība un Karjera 2019” (Rēzeknē), pasākumu organizators: 

biedrība “Rēzeknes Uzņēmēju biedrība”. 

Abos iepriekš minētajos karjeras pasākumos LU PSK pārstāvēja LU PSK Rēzeknes 

filiāles komanda – docētāja kopā ar studiju programmu “Māszinības” un “Ārstniecība” 

studējošajiem. Apmeklētāju interese un aktīvā līdzdalība aktivitātēs arī 2019. gada pasākumos 

apliecināja nepieciešamību organizēt šādus karjeras atbalsta pasākumus tieši reģionā. 
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2019. gada februārī LU PSK noslēdza līdzdalību semināru ciklā “Izglītības un darba 

iespējas medicīnas nozarē”, ko 2018./ 2019. mācību gada ietvaros pedagogiem-karjeras 

konsultantiem, pedagogiem un skolniekiem uzsāka realizēt Valsts izglītības attīstības 

aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments. Medicīnas nozares semināru cikls 

tika atklāts 2018. gada rudenī Liepājas reģionālajā slimnīcā (27.09.2018.) un turpinājās vēl 

astoņās pašvaldībās. LU PSK pārstāvji kopā ar projekta partneriem no Latvijas Universitātes 

Rīgas Medicīnas koledžas, Rīgas Stradiņa universitātes, Neatliekamā medicīniskā palīdzības 

dienesta, vietējo pašvaldību veselības aprūpes iestāžu mediķiem viesojās – 

Gulbenē (10.10.2018.), Ķekavā (16.10.2018.), Valmierā (17.10.2018.), Madonā 

(06.11.2018.), Krāslavā (15.01.2019.), Rēzeknē (06.02.2019.), Alūksnē (13.02.2019.) un 

Kuldīgā (26.02.2019.). LU PSK galvenais uzdevums projekta ietvaros bija sniegt 

apmeklētājiem vispārīgu ieskatu par Latvijas medicīnas koledžām kopumā, skaidrot, kādu 

izglītību iegūst koledžas absolventi, kādās ir darba un tālākās izglītības iespējas, iepazīstināt 

ar veselības un sociālās aprūpes profesijām, kuras var apgūt LU PSK. Semināru praktiskajā 

daļā LU PSK pārstāvji interesentiem piedāvāja iesaistīties aktivitātēs un izmēģināt prasmes, 

ko jāapgūst veselības un sociālās aprūpes speciālistiem. 

2019. gadā koledžā tika organizētas praktiskās nodarbības veselības un sociālās 

aprūpes profesiju iepazīšanā, kuras vadīja LU PSK docētāji-nozares praktiķi: 21.11.2019. 

LU PSK mācību ekskursijas ietvaros viesojās privātskolas PATNIS 7.-9. klases 50 skolēnu 

liela grupa (programmā tika nodrošinātas četras praktiskās nodarbības: “Pirmās palīdzības 

sniegšana dažādos gadījumos”; “Iepazīsti profesiju – māsa!”; “Iepazīsti profesiju – radiologa 

asistents!”; “Iepazīsti sociālās aprūpes profesijas!”); 12.12.2019. LU PSK apmeklēja 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 11. klases  25 skolēnu liela grupa (programmā tika 

nodrošinātas trīs praktiskās nodarbības: “Pirmās palīdzības sniegšanas principi”; “Iepazīsti 

profesiju – radiologa asistents!”; “Iepazīsti profesiju – biomedicīnas laborants!”). 

Atskaites perioda ietvaros tika turpināta sadarbība ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību un 

tās institūcijām koledžas studiju programmu īstenošanā, organizējot profesionālas pilnveides 

kursus, īstenojot pētniecības projektus, koledžas personāla dalību Jūrmalas pašvaldības 

organizētajos semināros un konferencēs, studējošo līdzdalību Jūrmalas pilsētas rīkotajos 

kultūras un sporta pasākumos.  
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 Studiju virziens “Veselības aprūpe”. 

LU PSK ĀRSTNIECĪBAS KATEDRA realizē pilna laika klātienes 1. līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības 4 studiju programmas – “Māszinības”*, “Ārstniecība”* 

“Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža”*. (*Programma tiek realizēta arī LU PSK 

Rēzeknes filiālē.) 

2019. gadā LU PSK Ārstniecības katedras studējošie veiksmīgi piedalījās vairākos 

profesionalitātes konkursos, kuri norisinājās Latvijā un ārpus valsts robežām, un tika rīkoti ar 

mērķi – pārbaudīt studējošo teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas: 

1) 22.02.2019. (Rīgā, Latvijā) – LU PSK studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” 

studējošo komandas dalība 3. starptautiskajā studentu olimpiādē “Masāžas 

prasmes”, ko organizēja Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža. Olimpiādē 

piedalījās pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Čehijas. Dalībnieki demonstrēja 

prasmes klasiskajā masāžā un kādā no izvēles masāžas veidiem. Kopvērtējumā 

LU PSK komanda ieguva 2. vietu un S. Prikņa teicami demonstrēja prasmes 

klasiskās masāžas disciplīnā, iegūstot augstāko novērtējumu – 1. vietu. Komandu 

olimpiādei sagatavoja koledžas docētāja-nozares praktiķes V. Ņehvjadoviča. 

2) 28.03.2019. (Kauņā, Lietuvā) – LU PSK studiju programmas “Ārstnieciskā 

masāža” studējošo komandas dalība 8. starptautiskajā studentu meistarības 

konkursā “VIII International Students Massage Championship”, ko rīkoja Kauno 

kolegija. Konkursā piedalījās komandas no Lietuvas, Latvijas, Polijas, Spānijas. 

Dalībniekiem bija jādemonstrē zināšanas un prasmes klasiskās masāžas un brīvās 

izvēlēs masāžas disciplīnā. LU PSK komandai dalība konkursā vainagojās 

panākumiem – L. Freiberga kopvērtējumā ieguva 3. vietu, S. Prikņa saņēma 

pateicību. LU PSK komandu sagatavoja un klātienē atbalstīja LU PSK docētājas-

nozares praktiķes V. Ņehvjadoviča, M. Livčāne–Rodzeviča. 

3) 10.04.2019. (Daugavpilī, Latvijā) – LU PSK Rēzeknes filiāles studējošo komandas 

“ASTRUM” dalība 4. starptautiskajā studentu meistarības konkursā (tēma “Kopā 

mēs varam!”), ko organizēja Daugavpils Universitātes Daugavpils Medicīnas 

koledža. Žūrija vērtēja komandas locekļu savstarpējo komunikāciju, saliedētību, 

radošumu, ātrumu un precizitāti, kā arī studentu teorētiskās zināšanas un prasmes – 

farmakoloģijā, anatomijā, fitoterapijā, intravenozajā medikamentu infūzijā, vitālo 

rādītāju noteikšanā, desmurģijā un neatliekamajā palīdzībā (cietušā transportēšanā). 

LU PSK komanda konkursa kopvērtējumā ieguva 3. vietu, komandu sagatavoja un 

klātienē atbalstīja docētāja-nozares praktiķe A. Gailume. 
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2019. gada 4. aprīlī ar mērķi – veicināt sadarbību starp studējošajiem, akadēmisko 

personālu, skaistumkopšanas speciālistiem un veselības aprūpes nozares praktiķiem, tika 

organizēta jau 3. starptautiskā zinātniskā konference ”VESELĪBA. LABSAJŪTA. 

PRAKSE.”, kurā piedalījās studiju programmu “Estētiskā kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā 

masāža” studējošie, absolventi, docētāji, skaistumkopšanas nozares un veselības aprūpes 

profesionāļi, pārstāvji no LU PSK Latvijas un ārvalstu partneraugstskolām (Vilniaus Kolegija/ 

University of Applied Sciences (Lietuva), Kauno Kolegija (Lietuva), Tartu Health Care 

College (Igaunija)). Konferences organizēšanu atbalstīja: “GMT Beauty”, “BioMark”, 

“BIODROGA”. 

Konferences programmu atklāja ārste, ortomolekulārās un funkcionālās medicīnas 

speciāliste A. Briede, kura runāja par pilnvērtīgu uzturu, tā nozīmi un to, kā uzturs ietekmē 

cilvēka veselību. Plastikas ķirurgs, Latvijas Estētiskās Lāzerķirurģijas asociācijas prezidents 

V. Ģīlis skaidroja nepieciešamās kompetences skaistumkopšanas speciālista darbā. 

Turpinājumā referenti klausītājus iepazīstināja ar aktuāliem problēmjautājumiem 

skaistumkopšanas un veselības aprūpes nozarē, dalījās gan ar savā praksē novēroto, gan 

iepazīstināja ar pētījumos balstītām atziņām un skaidrojumiem.  

Otrajā dienas daļā tika organizētas praktiskās meistarklases: I – Orly Gel FX Gel 

Lacquer System Enriched with Vitamins A, E and B5 – Top Offer for Long Lasting Manicure. 

BREATHABLE – Healthy Nail Polish. Nail polish base, color and protection – all in one. 

(R. Budriene, R. Sauliene (Vilniaus Kolegija, Lietuva); II – Estētisko problēmu risināšana ar 

BIODROGA MD izmantojot mikroadatu ierīci (L. Stanka (Latvija)); III – Honey Massage 

(K. Reisberg (Tartu Health Care College (Igaunija)); IV – Kraniālā refleksoterapija 

(D. D. Legzdiņa (Latvija)).  

Konferences noslēgumā vieslektori, partneri un apmeklētāji atzinīgi novērtēja 

organizatoru darbu un pateicās par vērtīgo un aktuālo programmas saturu, īpaši atzinīgi tika 

novērtēts praktisko meistarklašu piedāvājums. 

LU PSK Ārstniecības katedras studiju programmu realizēšanā 2019. gadā turpināja 

sadarbība 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, veselības aprūpes 

centriem un Latvijas darba tirgus partneriem.  

http://www.1188.lv/katalogs/latvijas-ambulatora-dienesta-arsta-paligu-profesionala-biedriba/sabiedriskas-organizacijas/493304
http://www.1188.lv/katalogs/latvijas-ambulatora-dienesta-arsta-paligu-profesionala-biedriba/sabiedriskas-organizacijas/493304
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LU PSK MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRA realizē pilna laika klātienes 

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

laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija”. 

2019. gada LU PSK Medicīnas tehnoloģiju katedras nozīmīgākie notikumi 

komunikācijas un sadarbības jautājumos: 

1) 30.03.2019., studiju programmas “Biomedicīnas laborants” tālākizglītības 

konference “Medicīnas laboratorija teorijā un praksē” sadarbībā ar Latvijas 

laborantu asociāciju. Konferencē piedalījās 212 dalībnieki. 

2) katedras studējošo un docētāju-nozares praktiķu aktīva līdzdalība karjeras izstādēs 

un pasākumos, kuru mērķis saistīts ar medicīnas nozares profesiju iepazīšanu, tā 

veicinot izpratni par kvalifikācijām – biomedicīnas laborants, radiologa asistents, 

podologs: “SKOLA 2019” (01.-03.03.2019.), “SkillsLatvia 2019” profesiju parāde 

(08.-09.05.2019.), semināru cikls “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē” 

(janvāris-februāris, 2019). 

3) 2019. gada vasarā studiju programmas “Podoloģija” studējošie un docētāji-nozares 

praktiķi piedalījās Latvijas Bērnu un Jauniešu diabēta biedrības rīkotajās vasaras 

nometnēs, vadot aktivitātes un informatīvas lekcijas par pēdu veselības saglabāšanu 

bērniem ar cukura diabētu. 

4) 08.11.2019., atzīmējot 8. Starptautisko radioloģijas dienu, LU PSK Medicīnas 

tehnoloģiju katedras vadītāja un Radiologu asistentu asociācijas valdes 

priekšsēdētāja E. Rutka organizēja profesionālās dienas pasākumu studiju 

programmas “Radiologa asistents” studējošajiem. Pasākumā piedalījās absolventi, 

kuri dalījās savā profesionālajā pieredzē un iedrošināja studējošos mērķtiecīgi apgūt 

izvēlēto profesiju. Starptautiskā radioloģijas diena ik gadu tiek rīkota, lai pievērstu 

uzmanību ārsta radiologa profesijai un radioloģijas nozares nozīmei medicīnā. 

2019. gadā uzsvars tika likts uz radioloģijas lomu sporta traumu diagnosticēšanā.  

5) 29.11.2019., biedrības “Latvijas Podologu biedrība” 16. kopsapulces ietvaros 

organizēta tālākizglītības konference “25 gadi diabēta pēdas aprūpei Latvijā” 

sadarbībā ar LU PSK studiju programmu “Podoloģija”. 

6) 07.12.2019., 2. starpdisciplinārā tālākizglītības konference “Kompetences 

mūsdienu medicīnas tehnoloģiju inovāciju laikmetā II”, kas tika rīkota sadarbībā ar 

biedrību “Latvijas Podologu biedrība”, Latvijas laborantu asociāciju un Latvijas 

radiogrāferu un radiologu asistentu asociāciju. Konferences mērķis: iepazīstināt 

ārstniecības personas (podologus, radiologu asistentus, radiogrāferus un 
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biomedicīnas laborantus), sadarbības personas un studējošos ar medicīnas 

tehnoloģiju inovācijām, jaunākajām diagnostikas un pacientu aprūpes metodēm 

sirds un asinsvadu jomā.  

7) Sadarbībā ar Latvijas radiogrāferu un radiologu asistentu asociāciju rīkotās 

tālākizglītības konferences un pasākumi: 

- 26.01.2019., “Diagnostiskās radioloģijas izmeklējumu specifika skrīninga un 

diagnostiskās mamogrāfijas izmeklējumiem”; 

- 30.03.2019., “Sirds asinsvadu sistēmas diagnostiskie izmeklējumi”; 

- 27.04.2019., “Diagnostiskās radioloģijas izmeklējuma specifika krūšu kurvja 

patoloģiju un traumu gadījumos”; 

- 15.11.2019., Eiropas radiogrāferu asociācijas federācijas asambleja Rīgā, kurā 

piedalījās 120 dalībnieki, pārstāvji no Eiropas Savienības radiograferu 

asociācijām un visām augstākās izglītības iestādēm, kurās tiek organizēts studiju 

process programmās “Radiogrāfija”. 

2019. gadā tika uzsākta biomedicīnas laborantu kvalifikācijas atbilstības pārbaude. 

Pārbaudes mērķis ir pārliecināties par biomedicīnas laborantu zināšanām, ja pretendents 

ilglaicīgi nav strādājis profesijā un neatrodas ārstniecības personu reģistrā. Ar šo pārbaudi tiek 

dota iespēja biomedicīnas laborantiem atgriezties ārstniecības personu reģistrā un uzsākt 

darba gaitas profesijā.  

Studiju programmas “Biomedicīnas laborants” izglītības metodiķe R. Melbārde-

Vāvere apmeklēja Oulu University of Applied Sciences (Somija) Starptautisko nedēļu, lai 

iepazītos ar biomedicīnas laborantu praktisko realizāciju Somijā. Studiju programmai ir 

izveidojusies veiksmīga sadarbība ar studiju programmas “Biomedicīnas laborants” vadītāju 

A. Savolainen un docētāju M. Paldanius. 

Pie studiju programmas “Biomedicīnas laborants” studējošajiem ar vieslekciju 

“Virology applied to Transfusion Science” uzstājās profesors F. Mendes no Coimbra Health 

School” (Portugāle). 

Studiju programmas “Biomedicīnas laborants” realizēšanā 2019. gadā tika turpināta 

ilggadējā sadarbība ar laboratorijām – “Centrālā Laboratorija”, “E. Gulbja laboratorija”, 

“Akadēmiskā histoloģijas laboratorija", Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu, 

Jūrmalas slimnīcas laboratoriju, MFD veselības grupas laboratoriju, Rīgas Austrumu klīnisko 

universitātes slimnīcu, NMS laboratoriju, kā arī citām Latvijas reģionos esošajām 

laboratorijām, kurās studentiem tiek nodrošinātas prakses vietas. 
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2019. gada ietvaros studiju programmas “Podoloģija” docētāji sadarbībā ar LU PSK 

ārējo sakaru koordinatori turpināja 2017. gada uzsākto sadarbību ar LU PSK Tartu Health 

Care College (Igaunija). Partneraugstskolas pārstāvjiem gada laikā tika organizētas vizītes, 

kurās iepazīstināja ar podologu profesiju. Pārskata periodā sadarbībā tika attīstīta – docētājas 

M. Saulīte un T. Ivanova devās uz Tartu Health Care College (Igaunija), kur vadīja 

teorētiskās un praktiskās nodarbības nagu korekcijas metodēs un diabēta pēdas aprūpē Tartū 

medicīnas koledžā. 

2019. gadā Medicīnas tehnoloģiju katedra turpināja ciešu sadarbību ar profesionālajām 

asociācijām (Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociāciju, Latvijas Radiologu 

asociāciju, Latvijas laborantu asociāciju, Latvijas Podologu biedrību), lai nodrošinātu 

nepieciešamo profesionālo kompetenču attīstību topošajiem speciālistiem. 

 Kā 2020. gada Medicīnas tehnoloģiju katedras prioritātes tiek izvirzītas: 

- organizēt Medicīnas tehnoloģiju katedras 3. starpdisciplināro tālākizglītības 

konferenci “Kompetences mūsdienu medicīnas tehnoloģiju inovāciju laikmetā III” 

(2020. gada konferences plānotais virziens – infekciju slimības); 

- studiju programmu “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija” 

pilnveide akreditācijas procesam; 

- turpināt sadarbību ar profesionālajām asociācijām, potenciālajiem darba devējiem, 

uzturot komunikāciju ar programmu absolventiem; 

- veicināt studiju programmu “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, 

“Podoloģija” absolventu tālākizglītības iespējas, rīkojot konferences un kursus; 

- sadarbībā ar Latvijas radiogrāferu un radiologu asistentu asociāciju, turpināt iesākto 

darbu pie profesijas standarta izveides profesionāļiem ar kvalifikāciju “Radiologa 

asistents” un “Radiogrāfers”; 

- Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros realizēt neformālas izglītības programmu 

“Krūts vēža skrīninga mamogrāfijas metodoloģija”, kas plānota praktizējošiem 

radiologa asistentiem un radiogrāferiem; 

- atbalstīt un pārstāvēt LU PSK organizētos pasākumus saistītus ar studiju procesu. 



57 

   

 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). 

2019. gada LU PSK Sociālās aprūpes katedras nozīmīgākie notikumi komunikācijas 

un sadarbības jautājumos: 

1) 14.01.-17.01.2019., vieslekcija studiju programmu “Sociālā aprūpe” un “Sociālā 

rehabilitācija” studējošajiem, ko vadīja docētājas Z. Ribokiene un L. -

Kondrašoviene no sadarbības augstskolas Utenos kolegija (Lietuva). 

2) Pārskata periodā tika turpināta sadarbība ar: 

- darba devējiem, Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm, profesionālajām 

asociācijām un nozares ministriju; 

- jau esošajiem sociālajiem partneriem studējošo praktiskās apmācības 

nodrošināšanai. 

3) Docētājas I. Ozola, I. Vīksniņa, L. Priede, D. Erkena uzsāka darbu divos 

starptautiskos projektos (ERASMUS+ KA2020 projektā “Approaching 

Multiethnicity and Dementia in Education and Work”, NORDPLUS projektā 

“Empowering puppetry”), kas apvieno darba devējus un izglītotājus Dānijā, 

Vācijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.  

4) Komunikācija un informācijas apmaiņa ar LR Labklājības ministriju tika turpināta 

Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes ietvaros. Studiju virziena Sociālā 

darba speciālistu sadarbības padomē LU PSK pārstāvēja Sociālās aprūpes 

katedras vadītāja D. Erkena.  

5) Sadarbībā ar Latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju tika uzsākta 

Sociālā aprūpētāja un Sociālā rehabilitētāja profesijas standartu aktualizācija 

darba grupas vadītājas LU PSK Sociālās aprūpes katedras izglītības metodiķes 

I. Ozolas vadībā.  

6) 04.10.2019., Starptautiskās veco ļaužu dienas ietvaros studiju programmas 

“Sociālā rehabilitācija” 2. kursa studējošie ciemojās SAC “Mežciems”. Vizītes 

laikā studējošie kopīgi pavadīja laiku ar senioriem, iesaistījās dažādās aktivitātēs 

un spēlēs. Par godu atzīmējamai dienai studējošie bija sagatavojuši un 

SAC “Mežciems” senioriem sniedza nelielu muzikālu koncertu.  

7) Studiju virziena docētāji iesaistījās Sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas 

veidošanā kā sadarbības partneri, kas notika LR Labklājības ministrijas 
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ESF projekta Nr. 9.2.1.1/15/1/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība 

pašvaldībās” ietvaros (05.03.2019., 15.11.2019.).   

Pārskata gada ietvaros Sociālās aprūpes katedras mācībspēki un studējošie ir bijuši 

aktīvi dalībnieki un klausītāji citu augstskolu organizētajās konferencēs (Liepājas Universitātē 

15.02.2019., Latvijas Universitātē 14.02.2019., Sociālo darbinieku biedrības konferencē 

08.11.2019.). 

2019. gadā Sociālās aprūpes katedra noslēdza 22 jaunus sadarbības līgumus, kas 

nodrošina prakses iespējas studējošiem gan sociālo dienestu struktūrvienībās, gan sociālos 

pakalpojumus sniedzošajās institūcijās. 

Tika turpināta sadarbība ar Utenos kolegija (Lietuva), kur studiju programmā 

“Sociālais darbs” LU PSK absolventiem ir iespēja turpināt studijas un iegūt sociālā darbinieka 

profesionālo kvalifikāciju.  2019. gadā Sociālā darbinieka kvalifikāciju ieguva 11 LU PSK 

Sociālās aprūpes katedras absolventi. 
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10. 2020. 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. Uzsākt koledžas piebūves celtniecību – Jūrmalā, Vidus prospektā 38, paplašināt mācību 

bāzi un nodrošināt vides pieejamību personām ar invaliditāti. 

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

līdzekļiem, nodrošinot studējošajiem prakses iespējas tuvinātas darba videi veselības 

aprūpes iestādēs. 

8. Piedalīties Eiropas Savienības izsludinātajos projektos koledžas pamatdarbības ietvaros. 

9. Turpināt darbu starptautiskajos pētnieciskajos projektos mobilitātes programmas 

ERASMUS+ un NORDPLUS ietvaros. Finansiāli atbalstīt zinātniski pētniecisko darbību 

studiju programmu līmenī. 

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

un atbalstu sniegt doktorantūrā studējošajiem docētājiem. 

11. 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. 

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

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

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

un sabiedriskajās organizācijās. 
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SVID analīze. 

Stiprās puses Vājās puses 

 

1. 80 gadu pieredze veselības aprūpes un sociālās 

labklājības speciālistu izglītošanā. 

2. LU PSK studiju programmu daudzveidība. 

3. LU PSK atpazīstamība Latvijā un Eiropas 

Savienībā. 

4. Moderna materiāli tehniskā bāze ar perspektīvas 

izaugsmes iespējām. 

5. Sakārtota infrastruktūra ar autonomu 

apsaimniekošanas sistēmu. 

6. Sadarbība ar Latvijas Universitāti zinātniski 

pētnieciskajā darbā un materiāli tehniskās bāzes 

attīstībā. 

7. Sadarbība ar Jūrmalas pilsētas domi. 

8. Veselības aprūpē un sociālās labklājības nozarēs 

strādājošo profesionāļu piesaiste nozares studiju 

kursu īstenošanā. 

9. Augsts studiju programmu speciālistu prestižs 

Eiropas Savienības valstīs un pasaulē. 

10.  Pieprasījums pēc studiju programmu 

absolventiem Latvijā un Eiropas Savienībā. 

 

 

1. Akadēmiskā personāla kvalifikācija 

doktorantūras līmenī. 

2. Valsts finansējums zinātniski pētnieciskai 

darbībai. 

3. Zemais atalgojums Latvijas veselības un 

sociālās aprūpes nozarē strādājošajiem 

speciālistiem. 

4. Reflektantu zināšanu līmenis. 

 

Iespējas Draudi 

 

1. Turpināt attīstīt materiāli tehnisko bāzi LU PSK 

budžeta finanšu un Eiropas Savienības 

struktūrfondu ietvaros. 

2. Izmantot attīstības iespējas Latvijas Universitātes 

aģentūras statusā studiju programmu pēctecības 

īstenošanā un zinātniski pētnieciskajā darbībā. 

3. Motivēt LU PSK personāla izaugsmi un 

lojalitāti. 

4. Palielināt LU PSK pašieņēmumus.  

 

 

1. Nepietiekošs finansējums un nestabilitāte 

Eiropas Savienības un Latvijas finanšu tirgos. 

2. Konkurence augstākajā izglītībā studiju 

programmu ietvaros. 

3. Latvijas demogrāfiskā situācija. 

4. Ekonomiskās situācijas nestabilitāte saistībā ar 

COVID-19. 

5. Ierobežotas prakses iespējas veselības un 

sociālās aprūpes iestādēs saistībā ar pandēmiju. 

 

 

 


