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Izdevums “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2017. 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.
Pārskatā izmantoti dati no Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
(turpmāk tekstā – LU PSK) 2017. 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 2017. gada 1. aprīlim.
Vadoties pēc iepriekš minētajiem LR MK noteikumiem, 2017. 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

24.08.2009,

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,
Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu un tiem atbilstošiem normatīvajiem
aktiem, LU PSK nolikumu un augstskolu starptautiskajām darbības normām.
LU PSK darbību uzsāka 1939. gadā, kad Žēlsirdīgo māsu skolu P. Stradiņa slimnīcā
(toreiz – Rīgas pilsētas 2. slimnīca) nodibināja profesors Pauls Stradiņš. Kopš 1989. gada
(piecdesmitā pastāvēšanas gadadiena) skolai piešķirts profesora Paula Stradiņa vārds.
Septiņdesmit astoņos pastāvēšanas gados LU PSK ir palielinājusi studiju programmu
skaitu atbilstoši Latvijas darba tirgus prasībām, izglītojot kompetentus un konkurētspējīgus
veselības aprūpes un sociālās labklājības jomas speciālistus.
No 1939. līdz 1944. gadam skolā mācījās žēlsirdīgās māsas (un īslaicīgi – pirmās
šķiras mācīti sanitāri). 1940. gadā tika atvērta Medicīnas laborantu nodaļa. Darbs turpinājās
arī Otrā pasaules kara laikā. Kopš 1944. gada skolā mācās topošās māsas un laboranti.
No 1951. līdz 1957. gadam skola izglīto arī feldšerus un vecmātes. No 1953. gada līdz
1992. gadam skolā pastāvīgi bija divas nodaļas ar studiju programmām, nodrošinot
izglītošanu trijās specialitātēs – medicīnas māsas, feldšeri un feldšeri laboranti.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Veselības ministrijas lēmumu 1992. gadā tika
pārtraukta uzņemšana studiju programmā “Feldšeris”. Programma tika atjaunota 2004. gadā
kā studiju programma “Ārstniecība”, kurā tika uzsākta kvalifikācijas “Ārsta palīgs”
speciālistu izglītošana.
Atbilstoši Latvijas medicīnas un sociālās aprūpes institūciju prasībām, LU PSK
sadarbībā ar partneriem no Zviedrijas izveidoja sociālā darba speciālistu studiju
programmas – “Sociālā aprūpe” (realizācija uzsākta 1994. gadā) un “Sociālā rehabilitācija”
(realizācija uzsākta 2007. gadā).
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2006. gadā tika pieņemts lēmums par LU PSK filiāles atvēršanu Rēzeknes pilsētā ar
mērķi nodrošināt studējošiem studiju vietu un prakses iespējas tuvāk dzīvesvietai, piesaistot
Latgales reģionam augsti kvalificētus speciālistus veselības aprūpes jomā, kompetentus un
konkurētspējīgus speciālistus – darba tirgum.
LU PSK Rēzeknes filiālē tiek realizētas divas studiju programmas – “Māszinības” un
“Ārstniecība”. Filiāle studiju procesa laikā sadarbojas ar Rēzeknes slimnīcu, Ludzas slimnīcu,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālo centru, Rēzeknes veselības
aprūpes centru un citām veselības aprūpes institūcijām. LU PSK Rēzeknes filiāles absolventi
strādā slimnīcās, ambulatorās aprūpes iestādēs un veselības aprūpes centros Latgales reģionā.
Laika periodā no 2006. gada līdz 2009. gadam LU PSK, pamatojoties uz Latvijas
darba tirgus pieprasījumu, sadarbībā ar kolēģiem no Vācijas, Zviedrijas un partneriem no
citām Eiropas Savienības valstīm izveidoja un akreditēja trīs studiju programmas. Tā
2006. gadā tika uzsākta studiju programmas “Radiologa asistents” īstenošana, 2007. gadā –
studiju programma “Podoloģija” un 2009. gadā – “Estētiskā kosmetoloģija”, kura tobrīd bija
vienīgā LU PSK maksas studiju programma.
Sadarbībā ar Latvijas Republikas Veselības ministriju, Latvijas Fizikālās Medicīnas
asociāciju un kolēģiem no Šveices 2014. gadā tika izstrādāta un akreditēta studiju programma
“Ārstnieciskā masāža” (maksas studiju programma).
LU PSK 2017. gadā īsteno deviņas studiju programmas:
1) “Biomedicīnas laborants”;
2) “Radiologa asistents”;
3) “Podoloģija”;
(iepriekš minētās trīs studiju programmas ir iespējams apgūt tikai LU PSK);
4) “Māszinības”;
5) “Ārstniecība”;
6) “Estētiskā kosmetoloģija” (LU PSK ir vienīgā valsts koledža, kura realizē šo
studiju programmu);
7) “Ārstnieciskā masāža”;
8) “Sociālā aprūpe”;
9) “Sociālā rehabilitācija”.
No 2013. gada studiju programmas apvienotas divos studiju virzienos – ”Veselības
aprūpe” un “Sociālā labklājība”.
LU PSK pastāvēšanas laikā, to absolvējuši vairāk nekā 14 300 kvalificētas ārstniecības
personas un speciālisti sociālās labklājības jomā.
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1.2. Vīzija, misija, darbības mērķis, pamatvirzieni un uzdevumi
LU PSK septiņdesmit astoņos 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.
4. Īstenot

profesionālās

pilnveides

izglītības

programmas

un

profesionālās

kvalifikācijas pilnveides kursus studiju virzienu ietvaros.
5. Nodrošināt materiāli tehniskās bāzes uzturēšanu un attīstību atbilstoši LU PSK
profilam.
6. Nodrošināt LU PSK akadēmiskā personāla profesionālo izaugsmi un jaunu
profesionāļu integrāciju koledžas darbības nodrošināšanā.
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Uzdevumi.
1.

Īstenot profesionālās studiju programmas atbilstoši profesiju un Latvijas
Republikas profesionālās izglītības standartiem, aktualizēt tās saskaņā ar
novitātēm Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgos, organizēt to realizāciju.

2.

Sadarboties ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti – eksakto, dzīvības un
medicīnas zinātņu jomā, LU PSK studiju programmu pēctecības īstenošanā,
zinātniski pētnieciskajā darbā.

3.

LU PSK studiju virzienu ietvaros, ievērojot Latvijas tautsaimniecības intereses, un
darba devēju pieprasījumu strādāt pie jaunu studiju programmu izstrādes.

4.

Sadarbībā ar darba devējiem izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās tālākizglītības
pilnveides programmas, organizēt to īstenošanu.

5.

Nodrošināt studiju procesa un pārbaudījumu kvalitāti, turpināt darbu pie LU PSK
kvalitātes politikas pilnveidošanas koledžas misijas īstenošanai un stratēģisko
mērķu sasniegšanā.

6.

Veikt pētījumus atbilstoši studiju programmu profiliem.

7.

Organizēt pasākumus LU PSK pamatdarbības ietvaros (publiskus kursus, lekcijas,
konferences, u.c.).

8.

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

9.

Atbalstīt LU PSK akadēmiskā personāla akadēmisko un profesionālo izaugsmi.

10. Informēt sabiedrību par LU PSK darbību un profesionālās izglītības ieguves
iespējām koledžā.
11. LU PSK pamatdarbības ietvaros piedalīties Eiropas Savienības fondu projektos.
12. Veikt saimniecisko un citu darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un
LU PSK darbības pamatvirzieniem.
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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

Nekustamā īpašuma pārvaldnieks

Jānis Kačkeris

2017. gada LU PSK padomes sastāvs (turpmāk tekstā – KP):
Sociālās aprūpes katedras vadītāja – Dace Erkena (KP priekšsēdētāja),
Direktores vietniece studiju darbā – Ieva Urtāne (KP sekretāre),
Ārstniecības katedras vadītāja – Iveta Strode,
Medicīnas tehnoloģiju katedras vadītāja – Elita Rutka,
LU PSK direktore – Ilga Eriņa,
LU PSK darbiniece – Lolita Amola,
LU PSK Studējošo pašpārvaldes pārstāve – Marija Pentjukova,
LU PSK Studējošo pašpārvaldes pārstāve – Anna Seļivanova,
LU PSK Studējošo pašpārvaldes pārstāve – Agnese Meinerte,
Latvijas Profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācijas prezidente – Ārija Baltiņa,
VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” galvenā māsa – Ilva Aršauska.
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STUDĒJOŠO
PAŠPĀRVALDE

2. DARBĪBAS REZULTĀTI UN FINANŠU RESURSI
2.1. LU PSK 2017. gada nozīmīgākie notikumi
Kā nozīmīgākie 2017. gada LU PSK notikumi tiek izdalīti:
1) LU PSK pašfinansējuma ietvaros īstenoti zinātniski pētnieciskie projekti.
Atskaites gada periodā tika rupināta projekta “Medicīnas koledžā studējošo jauniešu
veselības izmaiņas studiju laikā” izstrāde un realizēti trīs jauni projekti – “Darba vides
riski sociālā darba speciālistiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās”, “Pacientu aprūpes līmeņi un fiziskā aktivitāte stacionārās rehabilitācijas
laikā”, “Ārstnieciskās pēdu aprūpes nepieciešamības izvērtējums sociālās aprūpes
iestādēs”.
2) Turpināta sadarbība ar Latvijas Universitāti zinātniski pētnieciskajā jomā.
09.03.2017., Latvijas Universitātes Dabas zinātņu akadēmiskajā centrā “Torņakalns”
norisinājās Latvijas Universitātes 75. konferences sekcija “Veselības aprūpes pētījumi
Latvijas Universitātēs koledžās", kas otro reizi tika iekļauta Latvijas Universitātes
ikgadējās konferences programmā, un, ko organizēja LU PSK sadarbībā ar Latvijas
Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu. Sekcijā piedalījās arī mācībspēki un studenti no
Daugavpils medicīnas koledžas, Rīgas 1. medicīnas koledžas, Rīgas Stradiņa
universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas. Ar priekšlasījumiem uzstājās docētāji
un studējošie, stenda ziņojumos interesenti tika iepazīstināti ar veselības aprūpes un
sociālās labklājības pētījumiem un to rezultātiem.
3) Organizēta starptautiska konference ”VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE.”.
06.04.2017., konference tika rīkota ar mērķi veicināt sadarbību starp studentiem,
akadēmisko personālu un skaistumkopšanas speciālistiem. Rosinot uz diskusiju
klātesošos par nozarē aktuālām tēmām, konferencē uzstājās skaistumkopšanas nozares
profesionāļi, medicīnas un kosmetoloģijas koledžu docētāji un studējošie. Dalībniekiem
tika piedāvāta iespēja iepazīties ar stenda referātiem un apmeklēt konferences atbalstītāju
rīkotās meistarklasēs. Izvērtējot konferences norisi, tika nolemts šādu konferenci rīkot arī
2018. gada pavasarī, piesaistot veselības aprūpes nozares profesionāļus, un programmu
papildināt ar praktiskām meistarklasēm.
4) Dalība "SkillsLatvia 2017" profesiju parādē.
20.-22.04.2017., LU PSK pārstāvji piedalījās nacionālajā jauno profesionāļu meistarības
konkursā “SkillsLatvia 2017”, kuru Latvijā pirmo reizi ESF projekta „Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros organizēja Valsts izglītības
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attīstības aģentūra. Kā meistarības konkursa mērķis ir izvirzīts – vērst sabiedrības
uzmanību uz profesionālo izglītību un aktualizēt tajā iegūto prasmju un izcilības nozīmi
darba tirgū. LU PSK tika pārstāvēta konkursa profesiju parādes stendā. Apmeklētāji tika
aicināti iepazīt divas medicīnas nozares profesijas – biomedicīnas laborants un podologs.
Stendā skolēni un citi interesenti praktiski varēja izmēģināt mikroskopijas preparāta
sagatavošanas, roku dezinfekcijas un pēdas zīmoga nospieduma veidošanas prasmes.
Vērot parazitoloģijas un mikrobioloģijas preparātu paraugus mikroskopos un iepazīties ar
ortoniksijas skavu sagataves veidošanas procesu. Prasmju demonstrācijas norisinājās
LU PSK docētāju vadībā.
5) Nodrošināta LU PSK studējošo dalība profesionalitātes konkursos.
31.02.2017., Starptautiskā studentu olimpiāde “Masāžas prasmes”, organizators: Latvijas
Universitāte Rīgas Medicīnas koledža (LU PSK studenti ieguva 2. un 3. vietu);
06.04.2017.; Starptautiskais studentu meistarības konkurss, organizators: Daugavpils
Medicīnas koledža (saņemta – Atzinība); 16.05.2017., Veselības aprūpes jomas studentu
olimpiāde, organizators: Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža
(saņemta – Atzinība).
6) Pieredzes apmaiņu organizēšana LU PSK un partneraugstskolas studējošajiem.
2017. gada ietvaros tika organizētas divas pieredzes apmaiņas vizītes LU PSK
partneraugstskolas Tartu Health Care College (Igaunija) studējošajiem, kā apmeklējuma
mērķis tika izvirzīts – iepazīt studiju programmu “Podoloģija” un podologa kā
ārstniecības personas profesionālās kompetences. Programmā teorētiskajā daļā LU PSK
docētāji viesus iepazīstināja ar podoloģijas attīstības vēsturi, podologa lomu veselības
aprūpes komandā Latvijā, praktiskajā daļā tika piedāvātas nodarbības “Podologa
praktiskā darba (pēdu aprūpes) demonstrējums”, “Ortonoksijas pamati”. LU PSK
delegācija (studējošie, lektori, administrācijas pārstāvji) atbildes pieredzes apmaiņas
vizītē uz sadarbības augstskolu devās 17.05.2018. ar mērķi iepazīt Tartu Health Care
College pieredzi studiju procesa organizēšanā veselības aprūpes studiju programmās.
Vizītes laikā LU PSK pārstāvji piedalījās lekcijā un diskusijā par profesionālajām
starpkultūru iezīmēm, organizētās darba grupās studējošie apmeklēja ultrasonogrāfijas,
laboratorisko izmeklējumu, ārstnieciskās masāžas un veselības aprūpes simulācijas
centrus. LU PSK studējošie atzinīgi novērtēja šo iniciatīvu un apliecināja, ka arī turpmāk
vēlas piedalīties šādos braucienos pie sadarbības partneriem ārpus Latvijas, jo tā tiek
sniegta iespēja iepazīt citu augstskolu darba vidi, materiāltehnisko bāzi un motivē doties
praksē Erasmus+ mobilitātes programmas ietvaros.
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7) LU PSK dalība Muzeju naktī 2017.
20.05.2017., Latvijā jau trīspadsmito gadu pēc kārtas norisinājās Muzeju nakts,
interesentiem bez maksas durvis vaļā vēra 172 muzeji un citas sabiedriskās organizācijas.
LU PSK studentiem un lektoriem sadarbībā ar Farmācijas muzeju (Rīgā) bija iespēja
pirmo reizi piedalīties Muzeju nakts pasākumā, kura devīze bija “Mūžīgā jaunība un
pārdomas par laika ritējumu”. Studiju programmu “Podoloģija” un “Ārstniecība” studenti
rūpējās par pēdu masāžu, piedāvājot apmeklētājiem staigāt pa dažādu materiālu un
tekstūru virsām, savukārt studiju programmu “Māszinības” un “Radiologa asistents”
studenti piedāvāja baudīt zāļu tējas. Muzeja administrācija atzinīgi novērtēja sadarbību un
uzaicināja LU PSK pārstāvjus piedalīties “Muzeju nakts 2019” pasākuma aktivitātēs.
8) Organizēta LU PSK 1. Internacionālā nedēļa (“International Week”).
18.-22.09.2017., LU PSK tika rīkota pirmā Internacionālā nedēļa, kuras galvenie
uzdevumi bija iepazīstināt viesus ar koledžu un Latviju, veicināt pieredzes apmaiņu un
sekmēt mobilitāšu veiksmīgu organizēšanu. Nedēļas laikā koledžā viesojās partneri no
Lietuvas,

Igaunijas,

Somijas,

Zviedrijas,

Vācijas.

Docētāji

no

sadarbības

partneraugstskolām Eiropā LU PSK studentiem vadīja vieslekcijas un praktiskās
nodarbības, viesiem tika organizētas tikšanās ar LU PSK administrācijas pārstāvjiem,
docētājiem un koledžas partnerinstitūciju pārstāvjiem, apmeklējot studentu prakšu vietas.
Dalībnieki atzinīgi novērtēja nedēļas programmu, apliecinot, ka tika gūta vērtīga pieredze
un nedēļa bijusi pozitīvām emocijām bagāta.
9) Turpināta sadarbība ar Jūrmalas pilsētas domi.
Līdzdalība Jūrmalas pilsēta organizētajos pasākumos – “Jūrmalas sporta svētki”,
“Kūrorta svētki” u.c.. Jūrmalas pilsētas rīkotajā notikumā “Veselības mēnesis” LU PSK
piedalījās trešo gadu. 2017. gada dalība bija īpaša, jo pirmo reizi savus pakalpojumus
piedāvāja studiju programmas “Estētiskā kosmetoloģija” praktizējošās lektores sadarbībā
ar 3. kursa studentēm. Sociālas aprūpes katedras docētāji organizēja lekcijas par veselības
uzlabošanu, savukārt studiju programmas “Podoloģija” docētāji kopā ar studējošajiem
piedāvāja lekciju par pēdu veselību, apavu dezinfekcijas pakalpojumu, veica profilaktisku
pēdu un nagu veselības pārbaudi, un pēdu aprūpes procedūras ārstnieciskās pēdu aprūpes
pirmsklīnikas kabinetā. Par dalību “Veselības mēnesis 2017” LU PSK saņēma Jūrmalas
domes pateicību.
10) LU PSK viesojas pedagogi-karjeras konsultanti.
23.11.2017.,

lai

veicinātu

kvalitatīva

satura

karjeras

pasākumu

organizēšanu

vispārizglītojošajās skolās Latvijā un pieredzes apmaiņu, tika organizēts pasākums
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“LU PSK Atvērto durvju diena pedagogiem-karjeras konsultantiem”. Dalībnieki –
vispārizglītojošo

skolu

pedagogi-karjeras

konsultanti,

mācībspēki,

kuru

darba

pienākumos ir karjeras pasākumu un aktivitāšu organizēšana skolās, skolu administrācijas
pārstāvji un pašvaldību pārstāvji no Rīgas un Latvijas reģioniem. Programmas pirmā daļa
tika veltīta pieredzes apmaiņai, kurā ar labās prakses piemēriem, metodēm un
pakalpojumu veidiem karjeras atbalstam dalījās vieslektori, otrajā daļā viesi tika
iepazīstināti ar koledžu. Dalībnieki atzinīgi novērtēja piedāvātā pasākuma aktualitāti un
saturu, apstiprināja, ka gūtā informācija tiks praktiski pielietota.
11) LU PSK viesojas darba devēji.
05.12.2017., LU PSK norisinājās karjeras pasākums “Darba birža. Karjeras diena
LU PSK studējošajiem”, kura laikā iestāžu un organizāciju pārstāvjiem tika rīkotas
tikšanās ar LU PSK studējošajiem. Karjeras pasākums tika rīkots ar mērķi – informēt
studējošos par dažādiem karjeras attīstības virzieniem un veicināt jauno speciālistu
iepazīšanos ar darba devējiem, potenciālo prakšu vietu un augstskolu pārstāvjiem.
Koledžā viesojās pārstāvji no: Jūrmalas domes, VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs
„Vaivari””, NMPD, GMT Beauty, VISA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”,
biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrsSloka", VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, JVVSPC “Jaundubulti”,
SIA “Rēzeknes slimnīca” un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes.
12) Nodrošināta LU PSK dalība dažādos karjeras pasākumos.
2017. gada ietvaros koledžas pārstāvji viesojās vispārizglītojošo skolu Karjeras dienās
visos Latvijas reģionos – Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē – un galvaspilsētā Rīgā,
piedalījās izglītības izstādēs (“Skola 2017”, Rīgā; “Izglītība un karjera”, Rēzeknē),
uzņēma koledžā skolēnu grupas, tika organizētas LU PSK Atvērto durvju dienas,
līdzdalība “Ēnu diena 2017”.
2.2. LU PSK 2017. gada finanšu resursi
2017. gadā tika turpināta LU PSK materiāli tehniskās bāzes attīstība – atjaunošana un
papildināšana atbilstoši studiju programmu specifikai, tā nodrošinot pirmsklīniku kabinetos
un laboratorijās studiju vietas ar jaunām tehnoloģijām, labiekārtotas auditorijas ar mūsdienu
prasībām

atbilstošu

profesionālu

aprīkojumu.

Koledžas

teritorijā

noritēja

dažādi

rekonstrukcijas darbi, LU PSK budžeta finansējuma ietvaros tika veikti labiekārtošanas darbi
visos koledžas korpusos, Rēzeknes filiālē un dienesta viesnīcā ar mērķi uzlabot studējošo
studiju vidi un sadzīves apstākļus.
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LU PSK 2017. gada finansējumu veidoja trīs avoti:
1) Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums studiju programmu
realizācijai – 2 385 483 EUR;
2) Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem koledžas ieņēmumiem – 487 323 EUR;
3) Eiropas Savienības organizāciju un citu starptautisku organizāciju finansētie
projekti – 111 687 EUR.

 LU PSK finanšu apjoms un struktūra
Ieņēmumi 2017. gadā: 2 872 806 EUR

487323;
17%
Valsts budžeta
transferts
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi

2385483;
83%

Izdevumi 2017. gadā: 2 646 782 EUR
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Uzturēšanas izdevumi 2017. gadā: 2 497 833 EUR
170470; 7%

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2327363;
93%

Kapitālie izdevumi 2017. gadā: 146 472 EUR
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Lai studiju procesā nodrošinātu materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un
papildināšanu atbilstoši LU PSK plānotajam budžeta līdzekļu izlietojumam, 2017. gadā tika
iegādātas vairākas tehnoloģiskas iekārtas:


apmācību manekeni;



universālais injekciju simulators;



motora kontrolpanelis ar akumulatoru pacienta gultai;



portatīvās alumīnija masāžas kušetes;



injektors;



catio vital life-v04 profesionālās iekārtas kosmetologiem;



pedikīra aparāti;



podologa krēsli;



fāzu kontrasta mikroskopi;



biomarķieru analizators;



veco ļaužu simulācijas komplekts;



pārcelšanas platforma;



pārcelšanas nestuves;



pārcelšanas dēlis;



pārcelšanas siksna;



injekcijas simulatori;



u.c..
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3. ORGANIZĒTAS KONFERENCES, SEMINĀRI, VIESLEKCIJAS
 2017. gada ietvaros LU PSK docētājiem tika veicināta iespēja kvalifikācijas celšanā.
Kopsavilkums par dalība konferencēs atskaites perioda ietvaros:
1. Starptautiska studentu konference “Semmelweis International Students' Conference
2017”, Budapešta, Semmelweis University, no 2017. gada 8. līdz 10. februārim;
2.

Konference “Sociālā darba aktualitātes”, Liepāja, Liepājas Universitāte, 2017. gada
17. februāris;

3.

Latvijas Universitātes 75. konferences Starptautiskā medicīnas sekcija, Rīga, Latvijas
Universitāte, 2017. gada 24. februāris;

4.

9. zinātniski praktiskā konference “Karjeras atbalsts, iespējas un izaicinājumi
cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā”, Jūrmala, 2017. gada 3. marts;

5.

Starptautiskā studentu konference, Šauļi, Šiauliai State College, 2017. gada 10. marts;

6.

Konference “Tiesības uz cieņpilnu dzīvi”, Rīga, 2017. gada 21. marts;

7.

Latvijas Universitātes 75. konferences “Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātne
sekcija”, Rīga, Latvijas Universitāte, 2017. gada 16. marts;

8.

Konference “Profesionālā integritāte sociālajā darbā II: Ētika sociālajā darbā”,
Jūrmala, 2017. gada 24. marts;

9. Konference “International Conference”, IFITS, Parīze, no 2017. gada 24. līdz
28. aprīlim;
10. Starpdisciplinārā konference par hipotoniju bērniem, Latvija, Emmijas Pikleres
biedrība, 2017. gada 8. aprīlī;
11. Starptautiska

zinātniski

pētnieciskā

konference

“Mūsdienu

aktualitātes

skaistumkopšanas un veselības jomā”, Rīga, Starptautiskās Kosmetoloģijas koledža,
2017. gada 26. aprīlis;
12. Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.”, Rēzekne,
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, no 2017. gada 26. līdz 27. maijam;
13. Latvijas Universitātes un Latvijas Māsu asociācijas konference “Māszinības: teorija un
prakse”, Rīga, 2017. gada 13. maijs;
14. Zinātniski praktiskā konference “Profesionālā attieksme – nemainīga vērtība māsu un
vecmāšu praksē”, Rīga, Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. gada 17. maijs;
15. Paula

Stradiņa

Klīniskās

universitātes

slimnīcas

jaunās

ēkas

atklāšanas

interdisciplinārā konference, Rīga, Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīca,
2017. gada 9. jūnijs;
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16. Starptautiskā zinātniskā konference, Bulgārija, no 2017. gada 22. līdz 31. augustam;
17. Starptautiskais Samariešu forums par sociālajiem pakalpojumiem Latvijā un Eiropā,
Rīga, no 2017. gada 24. līdz 25. augustam;
18. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu 4. kongress, Rīga, no 2017. gada 22. līdz
23. septembrim;
19. Latvijas Ārstu kongress, Rīga, no 2017. gada 22. līdz 23. septembrim;
20. Tautsaimniecības konference “Izglītība: no viduvējības uz izcilību”, Rīga, 2017. gada
27. septembris;
21. Konference “Sports, veselība un aktīva novecošana”, Rīga, 2017. gada 29. septembris;
22. Pirmais Latvijas-Baltkrievijas (Vitebskas reģions) augstākās izglītības forums, Rīga,
no 2017. gada 5. līdz 6. oktobrim;
23. Atvērtā diskusija “Latvijas zinātnes prioritārie virzieni”, Rīga, 2017. gada
26. oktobris;
24. Starpdisciplināra konference “Vides un uztura ietekme uz veselību un ādu”, Rīga,
Latvijas Ārstu biedrība, 2017. gada 4. novembris;
25. Starptautiskā zinātniskā konference “Health in our Hands”, Tartu, Tartu Health Care
College, no 2017. gada 22. līdz 23. novembrim;
26. Starptautiska konference “Digitālie dati mobilitātes veicināšanai augstākajā izglītībā”,
Rīga, 2017. gada 16. novembris;
27. Konference “Darba tirgus pieejamība personām ar invaliditāti”, Rīga, Latvijas
Nacionālās bibliotēka, 2017. gada 29. novembris;
28. Starptautiska konference “From Erasmus to Erasmus+: quality and impact”, Rīga,
2017. gada 8. decembris;
29. Tiesībsarga cilvēktiesību un labas pārvaldības konference, Rīga, no 2017. gada
14. līdz 15. decembrim.
 LU PSK zinātniski pētnieciskie projekti 2017. gadā:
1. “Medicīnas koledžā studējošo veselības izmaiņas studiju laikā”;
2. “Darba vides riski sociālā darba speciālistiem sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās”;
3. “Pacientu aprūpes līmeņi un fiziskā aktivitāte stacionārās rehabilitācijas laikā”;
4. “Ārstnieciskās pēdu aprūpes nepieciešamības izvērtējums sociālās aprūpes iestādēs”.
 2017. gadā turpināta sadarbība ar izglītības iestādēm, profesionālajām apvienībām:
1.

Dalība Latvijas Universitātes Zinātniskās padomes sēdēs;
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2.

Organizētas konferences sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes
Rīgas Medicīnas koledžu, Rīgas 1. medicīnas koledžu, Latvijas Māsu Asociāciju,
Latvijas Ārstu biedrību, Latvijas Podologu biedrību.

3.

Veicināta sadarbība ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti, Liepājas
Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti.



LU PSK docētāju profesionālā pilnveide 2017. gadā:
1.

Ārstniecības un sociālās aprūpes katedras docētāju pieredzes apmaiņas vīzīte uz
Utenas University of Applied Sciences, Utena, 2017. gada 12. janvāris;

2.

Seminārs “Kvalitatīvās pētījuma metodes māszinībās”, Rīga, no 2017. gada 18. līdz
30. janvārim;

3.

Mācības “Teipošanas tehnika podoloģijā”, Rīga 2017. gada 3. februāris;

4.

Vācu valodas apmācības kurss Gētes institūtā, Rīgā, no 2017. gada 6. februāra līdz
12. maijam;

5.

Programmas apguve “Ievads docētāju darbā” un “Augstskolas didaktika: mūsdienu
teorija un prakse”, studiju kurss Latvijas Universitātes doktorantiem un
tālākizglītības programma jaunajiem docētājiem, Rīga, Latvijas Universitāte, no
2017. gada 9. februāra līdz 8. jūnijam;

6.

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides kurss “Elektroterapija kosmetoloģijā”, no
2017. gada 29. līdz 30. martam;

7.

Tālākizglītības kursi “Agrīna vecuma bērns primārajā aprūpē”, Rīgā, 2017. gada
31. marts;

8.

Ārstniecības katedras delegācijas pieredzes apmaiņas vizīte Rehabilitācijas koledžā
Varšavā, Polija, no 2017. gada 29. marta līdz 2. aprīlim;

9.

Latvijas Koledžu asociācijas delegācijas sastāvā LU PSK administrācijas pārstāvji
pieredzes apmaiņas vizīte Pekinā, Ķīna, no 2017. gada 27. marta līdz 2. aprīlim;

10. Ekspertu apmācību seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšana”, Rīga,
2017. gada 20. aprīlis;
11. Mācības “Mazais jeb zemsliekšņu iepirkums”, Rīga, 2017. gada 27. aprīlis;
12. Pieredzes apmaiņa un dalība kongresā 5. Interprofessioneller Gesundheitskongress,
Vācija, no 2017. gada 28. un 29. aprīlim;
13. Ārstniecības katedras delegācijas pieredzes apmaiņa uz Ponta Delgada/ School of the
University of the Azores, Portugāle, no 2017. gada 13. maija līdz 21. maijam;
14. Mācības “Datorkurss Microsoft Excel 2. līmenis”, Rīga, no 2017. gada 5. līdz
7. jūnijam;
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15. Tālākizglītības programma “Psiholoģijas mākslas medicīnas darbinieka ikdienā”, no
2017. gada 15. līdz 16. septembrim;
16. Mācības, tālākizglītības cikls “Dermatoloģisku pacientu aprūpe”, 2017. gada 5., 12.,
19., 26. oktobris;
17. Profesionālās pilnveides programma “HIV infekcija Latvijā – diagnostikas un
ārstēšanas jaunumi, multidisciplinārs risinājums”, 2017. gada 2. novembris;
18. Apmācības “Recognition of credit mobility in higher education”, Leipzig, Leipzig
University, Vācija, no 2017. gada 27. līdz 29. novembrim;
19. Dalība forumā “Sociālā uzņēmējdarbība”, Rīgā, 2018. gada 8. novembris;
20. Dalība12.

Eiropas

kvalitātes

nodrošināšanas

forumā

"Atbildīga

kvalitātes

nodrošināšana: apņemšanās ietekmēt"/ Responsible QA: committing to impact",
Rīga, no 2017. gada 23. līdz 25. novembrim;
21. Apmācības “Darbs veselības aprūpes organizācijās, lai atbalstītu vecāka gadagājuma
sievietes, kas cietušas no vardarbības”, 2017. gada 8., 14. novembris;
22. Mācību seminārs “Informatīvs mācību seminārs Latvijas veselības aprūpes iestāžu
bibliotekāriem ”, Rīga, 2017. gada 22. novembris;
23. Mācības “Pirmā palīdzība”, 2017. gada 30. novembris;
24. Docētāju studijas maģistrantūrā un doktorantūrā.
1. tabula
“LU PSK organizētās konferences un vieslekcijas”
Nr.
p.
k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NOSAUKUMS

Tālākizglītības zinātniskā konference
“Multidisciplinārās komandas nozīme podoloģijas praksē”
Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences sekcija
“Veselības aprūpes pētījumi Latvijas Universitātes koledžās”
Studentu un akadēmiskā personāla zinātniskā konference
skaistumkopšanas nozarē “Veselība. Labsajūta. Prakse.”
LU PSK un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 7. studentu
konference “Cilvēka normālā un patoloģiskā fizioloģija”
Konference “Studiju programmas “Podoloģija” 10. gadu jubileja”
Medicīnas tehnoloģiju katedras studentu konference
“Asinsvadu saslimšanu diagnostika un terapija"
Studentu konference “Pētniecība studiju procesā”
Vieslekcija “Kvalitatīvās pētniecības metodes”
Vieslekcija “Studiju programmu attīstības pedagoģiskie aspekti
augstākajā izglītībā”
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NORISES LAIKS

10.02.2017.
09.03.2017.
06.04.2017.
27.04.2017.
10.11.2017.
28.11.2017.
30.11.2017.
18., 30.01.2017.
12.,14.09.2017.

4. TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU ORGANIZĒŠANA
2. tabula
“LU PSK organizētie tālākizglītības kursi 2017. gadā”
Nr.
p.
k.

Apmācību veikšanas
vieta

1.

LU PSK

2.

LU PSK

3.

LU PSK

4.

LU PSK

5.

LU PSK

6.

LU PSK

Apmācību nosaukums

Tālākizglītības kursi
“Neatliekamā medicīniskā palīdzība”
Tālākizglītības kursi
“Mākslīgu elpināmu pacientu
aprūpe intensīvās terapijas nodaļā”
Profesionālās pilnveides izglītības programma
“Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē”
Kursi
“Minimālās higiēnas prasības pārtikas
uzņēmumā”
Tālākizglītības kursi
“Inovatīvas mūsdienu tendences laboratorijā
diagnostikā”
Tālākizglītības kursi
“Radiācijas drošība un kvalitātes
nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma
avotiem medicīnā”
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Apmācību
mērķauditorija un
skaits

Ārsta palīgi – 26
Ārstniecības
personas – 30
Ārsta palīgi – 75
Jūrmalas pilsētas
izglītības iestāžu
darbinieki – 55
Praktizējoši
biomedicīnas
laboranti – 68
Praktizējoši
radiologa asistenti
un radiogrāferi – 31

5. INFORMĀCIJA PAR STUDENTIEM
Uzņemšana 2017./2018. akadēmiskajam studiju gadam LU PSK tika veikta deviņās
studiju programmās:
1) sešās 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”,
3) LU PSK Rēzeknes filiāles studiju programmās – “Māszinības”, “Ārstniecība”.
Uzņemšanas periodā dokumentus iesniedza 486 reflektanti.
LU PSK 2017./2018. akadēmiskajā studiju gadā kopā tika imatrikulēti 459 studenti, no
kuriem Jūrmalā, Vidus prospektā 38, Bulduros, studijas uzsāka 352 studenti, savukārt
LU PSK Rēzeknes filiālē studijas uzsāka 90 studenti. Skatīt tabulu Nr. 3.
3. tabula
“LU PSK imatrikulēto skaits 2017./2018.akadēmiskajā studiju gadā”
Imatrikulēti 2017. gadā

Studiju
programmas
kods

Studiju programmas
nosaukums

KOPĀ

41723
41721
41722
41762
41722
41762
41722
41722

Māszinības
Ārstniecība
Biomedicīnas laborants
Sociālā aprūpe
Radiologa asistents
Sociālā rehabilitācija
Podoloģija
Estētiskā kosmetoloģija

48
42

41722

Ārstnieciskā masāža
KOPĀ:

94
74
25
38
43
43
52
27
63
459

90

Rēzeknes
filiālē

NO TIEM PAR
budžeta
studiju maksu
līdzekļiem
94
74
25
38
43
43
35
17
27
63
352

107

Imatrikulēti
2016. gadā

36
30
18
36
27
129
45
33
47
401

LU PSK 2017./2018. akadēmiskajā studiju gadā studēja 977 studenti, no kuriem par
valsts budžeta līdzekļiem 755 studenti un 222 – par maksu. Studentu skaita sadalījums pa
studiju programmām un studiju gadiem skatīt tabulā Nr. 4.
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4. tabula
“LU PSK studējošo skaits 2017./2018. akadēmiskajā studiju gadā”
Studiju
programmas
kods
41723
41721
41722
41762
41722
41762
41722
41722
41722

Studiju programmas
nosaukums
Māszinības
Ārstniecība
Biomedicīnas laborants
Sociālā aprūpe
Radiologa asistents
Sociālā rehabilitācija
Podoloģija
Estētiskā kosmetoloģija
Ārstnieciskā masāža
KOPĀ:

STUDĒJOŠO SKAITS
PA GADIEM
1

2

3

94
74
25
38
43
43
52
27
63
459

52
37
13
26
21
103
40
31
45
368

70
29
23
28
150

Studējošie
kopā
216
140
38
64
87
146
92
86
108
977

NO KOPĒJĀ
STUDĒJOŠO SKAITA
par
budžeta
par maksu
līdzekļiem
216
140
38
64
87
146
64
28
86
108
755
222

LU PSK absolventu sadalījums pa studiju programmām 2016. gadā un 2017. gadā.
Skatīt tabulu Nr. 5.
5. tabula
“LU PSK absolventu skaits 2016. gadā un 2017. gadā”
Studiju
programmas
kods
41723
41721
41722
41762
41722
41762
41722
41722
41722

Studiju programmas
nosaukums

2016. gadā
kvalifikāciju ieguvuši

2017. gadā
kvalifikāciju ieguvuši

Māszinības
Ārstniecība
Biomedicīnas laborants
Sociālā aprūpe
Radiologa asistents
Sociālā rehabilitācija
Podoloģija
Estētiskā kosmetoloģija
Ārstnieciskā masāža
KOPĀ:

66
52
15
27
16
94
24
31
21

59
35
19
25
17
23
36
34
31
279

346
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6. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
LU PSK 2017. gadā, pamatojoties uz koledžas pamatdarbības mērķi, uzdevumiem,
Internacionalizācijas stratēģiju, ka arī Erasmus Universitātes Hartu, īstenoja Eiropas
Savienības Izglītības programmas ERASMUS+ mobilitātes un partnerības aktivitātes, kā arī
bija uzņemošais partneris lektoriem un studentiem no citām sadarbības augstskolām Eiropā.
Finansējums mobilitātes un partnerības īstenošanai tika piešķirts no Eiropas Komisijas
finanšu līdzekļiem, ņemot vērā iepriekšējā gada dalībnieku skaitu, kā arī Valsts budžeta
līdzfinansējums gan studentu, gan personāla mobilitātei. 2017. gadā papildu lektoru
mobilitātes tika īstenotas, saņemot LU PSK finansējumu. Lai starptautiskā darbība tiktu
izvērsta plašāk, LU PSK 2017. gadā uzsāka dalību jaunās mobilitātes aktivitātēs –
ERASMUS+ KA107 projektu mobilitātē starp Erasmus+ programmas valstīm un
partnervalstīm un NORDPLUS Augstākās izglītības programma kā partneri.
Lai paplašinātu sadarbības iespējas, pilnveidotu studiju procesa kvalitāti un
nodrošinātu studentiem un pasniedzējiem iespēju izvēlēties pieredzes apmaiņas vietas, tika
noslēgti jauni sadarbības līgumi – College of Rehabilitation, Polija (Veselības aprūpe),
Panevėžys University of Applied Sciences, Lietuva (Veselības aprūpe), Escola Superior de
Tecnologia da Saude de Coimbra, Portugāle (Veselības aprūpe), Oulu University of Applied
Sciences, Somija (Veselības aprūpe, Sociālā labklājība), Lomza State University of Applied
Sciences, Polija (Veselības aprūpe, Sociālā labklājība), Belarusian State University,
Baltkrievija (Sociālā labklājība), kā arī atjaunots un paplašināts līgums ar Vilniaus University
of Applied Sciences, Lietuva (Veselības aprūpe, Sociālā labklājība).
LU PSK lektoru un studentu interese doties ERASMUS+ praksē palielinās ik gadu, jo
mobilitāte sniedz neatkārtojumu pieredzi, izaicinājumus, profesionālo pilnveidi. 2017. gads
bija pirmais, kad prakses mobilitātē devās koledžas students ar invaliditāti, īstenojot projekta
papildus aktivitāti personām ar īpašām vajadzībām, kā arī pirmo reizi tika realizēta nesenā
absolventa prakse, kas raisa arvien lielāku interesi studējošo vidū.
2017. gadā par tradicionālām kļūst savstarpējās vizītes starp LU PSK un Tartu Health
Care College (Igaunija), kuru ietvaros studenti ne tikai iepazīst uzņemošo augstskolu, bet arī
piedalās meistarklasēs, lai pilnveidotu zināšanas savā izvēlētajā nozarē.
LU PSK 2017. gadā uzsāka dalību kā partneris divos apjomīgos projektos:
1) "The eMedication Passport – cultural adaption of learning tool for ensuring the
development of medication competence of graduate nurses (eMed-PASS)",
(01.09.2017.–30.08.2020.) kopā ar Tartu Health Care College, Igaunija (projekta
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koordinatori), Kauno Kolegija (Lietuva), Turku University of Applied Sciences
(Somija);
2) "Study quality in terms of multiculturalism in the Baltic countries", (01.09.2017.–
31.10.2018.), projektā iesaistītas astoņas augstskolas no Lietuvas, Igaunijas,
Latvijas.
6.1. LU PSK studentu mobilitāte
Studiju virziens “Veselības aprūpe”
Studentu mobilitātē kopumā no LU PSK studiju virziena “Veselības aprūpe” devās –
29 studenti. Skatīt tabulu Nr.6.
6. tabula
“LU PSK studiju virziena “Veselības aprūpe” studentu mobilitāte”
Nr.
p.
k.
1.
2.
3.

Valsts

Studentu
skaits

Prakses vieta

Prakses
ilgums
mēnešos
4
3
3

Studiju
programma*

The First Estonian Cosmetic School
3
EK
Tartu Health Care College
2
M
Escola Superior de Enfermagem de
2
M
Coimnbra
PORTUGĀLE
4.
CESPU
2
2
RA
5.
Trakya University Stara Zagora
2
2
AM
Medical College
BULGĀRIJA
6.
Plovdiv University Medical College
3
3
RA
7.
Plovdiv University Medical College
2
2
RA
8.
Secondary School for Cosmetic,
2
2
EK
SLOVĒNIJA
Pharmacy and Health Care
9.
Šiauliai State College
1
2
AP
LIETUVA
10.
IES N.1 de Gijon
2
2
EK
11.
IES Santa Barbara
2
3
BML
SPĀNIJA
12.
Centro Publico Integrado de
2
3
RA
Formacion Profesional Ausias
13.
Podologieschule Bodensee
2
3
P
VĀCIJA
14.
Ruck-Knörzer Fusspflege
1
2
P
15.
1
2
P
LIELBRITĀNIJA Rita’s Chiropody
* 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.
IGAUNIJA
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Studiju virziens “Sociālā labklājība”
Studentu mobilitātē kopumā no LU PSK studiju virziena “Sociālā labklājība” devās –
9 studenti. Skatīt tabulu Nr.7.
7. tabula
“LU PSK studiju virziena “Sociālā labklājība” studentu mobilitāte”
Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valsts

Studentu
skaits

Prakses vieta

Prakses
ilgums
mēnešos
2
2
2
2
3
2

1
Pflegezentrum Grote GmbH
1
AWO Tretenhof Bildungszentrum
1
AWO Tretenhof Bildungszentrum
1
Tartu Health Care College
IGAUNIJA
1
Lääne-Viru College
Trakya University Stara Zagora
1
Medical College
BULGĀRIJA
7.
Trakya University Stara Zagora
2
2
Medical College
8.
Utena University of Applied
1
2
LIETUVA
Sciences
* Studiju programma “Sociālā aprūpe” – SA, studiju programma “Sociālā rehabilitācija” – SR.
VĀCIJA

Fotogrāfiju pārskats:
LU PSK studenti programmas ERASMUS+ mobilitātē Bulgārijā, Igaunijā.

arhīviem.

Fotogrāfijas no LU PSK studentu personīgajiem arhīviem.
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Studiju
programma*
SA
SA
SR
SA
SR
SA
SR
SR

6.2. Ārvalstu studenti LU PSK
LU PSK 2017. gadā kopumā uzņēma 64 ārvalstu augstskolu studentus.
Studiju virzienā “Veselības aprūpe” tika uzņemti 40 studenti, kuri piedalījās pieredzes
apmaiņas programmā ERASMUS+, īstenojot gan praksi, gan studijas. Ārvalstu studenti tika
uzņemti no Portugāles, Itālijas, Lietuvas, Igaunijas, Spānijas un Slovēnijas.
Studiju virzienā “Sociālā labklājība” tika uzņemti 24 ārvalstu studenti pieredzes
apmaiņas programmas ERASMUS+ ietvaros no Vācijas, Igaunijas un Lietuvas augstskolām.
2017. gadā tika īstenotas vairākas mobilitātes, kuru ilgums bija līdz vienam mēnesim,
īpaši no Slovēnijas, Spānijas un Igaunijas.
2016. gadā tika uzsākta un 2017. gadā veiksmīgi tika turpināta pieredzes apmaiņas
vizīšu organizēšana partneraugstskolas Tartu Health Care College (Igaunija) studentu
delegācijām. Šo vizīšu ietvaros LU PSK apmeklēja 60 medicīnas koledžas studenti ar mērķi
iepazīt

Medicīnas

tehnoloģiju

katedras

studiju

programmu

“Podoloģija”.

Vizīšu

koordinatori – LU PSK un Tartu Health Care College (Igaunija) ārējo sakaru koordinatori.
Kopumā 2017. gadā ir pieaudzis studentu skaits, kas vēlas īstenot ERASMUS+
prakses mobilitāti Latvijā.
6.3. LU PSK lektoru mobilitāte
LU PSK lektoriem un personālām no koledžas administrācijas 2017. gadā bija iespēja
izmantot Eiropas Savienības Izglītības programmas ERASMUS+ mobilitātes iespējas, kā arī
īstenot pieredzes apmaiņas braucienus no LU PSK finanšu līdzekļiem.
2017. gada janvāra mēnesī tika parakstīts sadarbības līgums ar Utena University of
Applied Sciences (Lietuva) studiju programmu “Sociālā aprūpe”, “Sociālā rehabilitācija”,
“Māszinības”, “Estētiskā kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā masāža” turpināšanai partnerskolā.
Līguma slēgšanā piedalījās LU PSK pārstāves no studiju virziena “Veselības aprūpe” un
“Sociālā labklājība”.
Februārī LU PSK ārējo sakaru koordinatore un dienesta viesnīcas vadītāja piedalījās
Starptautiskās nedēļas aktivitātēs IES Santa Barbara, Malaga (Spānija), kur iepazinās ar citu
valstu pārstāvjiem, un tika uzsākta sadarbība studiju programmas “Biomedicīnas laborants”
ietvaros ar Vāciju.
Marta mēnesī LU PSK ārējo sakaru koordinatore piedalījās Eiropas Radiologu un
radiogrāferu kongresā Vīnē (Austrijā), lai pārstāvētu koledžu Eiropas Radiogrāferu
asociācijas ietvaros. Studiju virziena “Sociālā labklājība” lektores kopā ar studentēm no
studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” piedalījās un vadīja lekcijas Starptautiskajā
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nedēļā Lääne-Viru College (Rakvere Igaunijā). Studiju virziena “Veselības aprūpe” pārstāvji
viesojās Rehabilitācijas koledžā Varšavā (Polijā), lai piedalītos starptautiskā konferencē, kas
veltīta uzņemošās koledžas 10 gadu jubilejai.
Aprīlī studiju programmas “Māszinības” lektores piedalījās Starptautiskās nedēļas
norisēs IFITS (Parīze, Francija). LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītāja un LU PSK ārējo
sakaru koordinatore apmeklēja Pflegekongress (Drēzdene, Vācija), kā arī atjaunoja sadarbības
līgumu ar Sozialpflegeschulen Heimerer GmbH (Vācija).
Maijā LU PSK Ārstniecības katedras mācīpspēki devās pieredzes apmaiņas vizītē uz
Ponta Delgada Nursing School (University of Azores) (Azores, Portugāle).
Septembrī koledžas LU PSK ārējo sakaru koordinatore un sabiedrisko attiecību
speciāliste ERASMUS+ programmas ietvaros apmeklēja Universita Politecnica delle Marche
(Ancona, Itālija), lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas.
Oktobrī norisinājās divas uzsākto projektu pirmās tikšanās. LU PSK Ārstniecības
katedras vadītāja kopā ar izglītības metodiķi un ārējo sakaru koordinatori apmeklēja Tartu
Health Care College (Tartu, Igaunija), lai pārrunātu projekta uzdevumus un paredzamās
aktivitātes. Otra projekta intereses pārstāvēja LU PSK ārējo sakaru koordinatore Karalia
Mindaugas centrā (Kauņa, Lietuva). Oktobra mēnesī LU PSK administratīvais personāls
piedalījās starptautiskās apmācībās – studiju programmas “Māszinības” lektore apmeklēja
Sanktpēterburgu (Krievija); kvalitātes sistēmas projektu vadītāja – Bledu (Slovēnija); ārējo
sakaru koordinatore un sabiedrisko attiecību speciāliste – apmācības Belval (Luksemburga).
Novembrī LU PSK ārējo sakaru koordinatore piedalījās ERASMUS+ aktivitātē TCA
Leicpigas Universitātē (Vācija), lai pilnveidotu zināšanas par personāla mācību mobilitātes
atzīšanu.
Decembrī LU PSK pārstāvji no administrācijas devās vizītē uz Tartu Health Care
College (Igaunija), lai tiktos ar Karību Klusā okeāna reģiona augstskolas pārstāvjiem un
pārrunātu iespējamo sadarbību.
Kopumā 2017. gadā no LU PSK tika organizētas 40 lektoru un vispārējā personāla
mobilitātes.

28

Fotogrāfiju pārskats:
LU PSK lektori un personāls programmas ERASMUS+ mobilitātē Spānijā, Itālijā,
Luksemburgā, Slovēnijā.

Fotogrāfijas no LU PSK personāla personīgajiem arhīviem.

6.4. Ārvalstu lektori LU PSK
2017. gadā LU PSK vairākās pieredzes apmaiņas vizītēs uzņēma ārvalstu lektorus un
personālu.
Studentu un akadēmiskā personāla zinātniskās konferences skaistumkopšanas nozarē
“Veselība. Labsajūta. Prakse.” ietvaros, LU PSK uzņēma viesus no Lietuvas, studenti kopā ar
lektori no partneraugstskolas prezentēja aktualitātes skaistumkopšanas nozarē Lietuvā.
Maija mēnesī LU PSK viesojās 39 pārstāvju liela grupa no Baltkrievijas medicīnas
koledžām, lai iepazītos ar veselības aprūpes sistēmu Latvijā. Pirmo reizi vizītē LU PSK
ieradās Biomedicīnas laborantu asociācijas 30 pārstāvji no Somijas, delegācija apmeklēja
koledžu un laboratorijas, lai iepazītos ar nozares attīstību Latvijā.
Jūnijā tika organizēta nedēļu ilga vizīte 17 viesiem no sadarbības skolas AWO
Tretenhof Bildungszentrum (Vācija).
Septembrī LU PSK pirmo reizi organizēja International Week, kuras ietvaros koledžā
viesojās lektori no piecām sadarbības valstīm – Somijas, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas un
Vācijas – gan ar vieslekcijām, gan pieredzes apmaiņas mobilitātē.
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Kopumā koledžā 2017. gadā ERASMUS+ programmas ietvaros viesojās 18 ārvalstu
lektori, skatīt tabulu Nr.8 un 9.
8. tabula
“Ārvalstu lektoru mobilitātes LU PSK, studiju virziens “Veselības aprūpe””
Nr.
p.
k.
1.

Augstskola

6.

Uteno University of Applied Sciences
(Lietuva)
Utena University of Applied Sciences
(Lietuva)
Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra (Portugāle)
Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra (Portugāle)
Utena University of Applied Sciences
(Lietuva)
IES N.1. de Gijon (Spānija)

7.

IES N.1 de Gijon (Spānija)

8.

Instituto Politecnico de Coimbra
(Portugāle)
Instituto Politecnico de Coimbra
(Portugāle)
College of Cosmetology and Health
Sciences in Lodz (Polija)
College of Cosmetology and Health
Sciences in Lodz (Polija)
College of Cosmetology and Health
Sciences in Lodz (Polija)
Kauno Kolegija (Lietuva)

2.
3.
4.
5.

9.
10.
11.
12.
13.

Mobilitātes
veids

Lekcijas tēma

Docēšana

Peculiarities of Intercultural
Communication in Nursing

Docēšana

Evidence Based practice in Nursing

Docēšana

Health System Organization and Nursing
in Portugal

Docēšana

Continuing care in Portugal

Pieredzes
apmaiņa
Pieredzes
apmaiņa
Pieredzes
apmaiņa
Docēšana

Microbiology

Docēšana

Raadiography

Pieredzes
apmaiņa
Pieredzes
apmaiņa
Pieredzes
apmaiņa
Pieredzes
apmaiņa

9. tabula
“Ārvalstu lektoru mobilitātes LU PSK, studiju virziens “Sociālā labklājība””
Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.

Augstskola
Trakia University
(Lietuva)
Trakia Universit
(Lietuva)
Utena University of Applied Sciences
(Lietuva)
Utena University of Applied Sciences
(Lietuva)
Kauno Kolegija (Lietuva)

Mobilitātes
veids

Lekcijas tēma

Pieredzes
apmaiņa
Pieredzes
apmaiņa
Docēšana
Docēšana
Pieredzes
apmaiņa

30

Assertive communication style – instrument
of social worker job with clients
Students’ self-study specificty of Social
Work degree program

6.5. Secinājumi
1.

2017. gadā tika noslēgti jauni sadarbības līgumi ERASMUS+ programmas ietvaros, kā arī
papildināts viens no esošajiem līgumiem.

2.

Eiropas Komisijas finansējums ERASMUS+ programmas īstenošanai ir palielinājies
studentu mobilitātes sadaļā, arī docētājiem ir piešķirts lielāks finansējums, salīdzinājumā
ar iepriekšējo periodu. Palielinājies ir Valsts budžeta finansējums, tomēr kritēriji un
maksimālais papildus finansējuma apjoms ir nemainīgs. 2017. gada finansējums tika
izmantots 97% apmērā, kas ir teicams rādītājs.

3.

LU PSK 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 2018. gada projektu sagatavi un iesniegšanu.

5.

Salīdzinot ar 2015. un 2016. gadu ir palielinājies studējošo mobilitāšu skaits. Studenti
labprāt dodas praksē uz kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju.

6.

Pirmo reizi ERASMUS+ mobilitātes programmā praksē no LU PSK devās studente ar
invaliditāti, kurai tika nodrošināta asistente mobilitātes laikā, uzņemošā valsts bija Itālija.

7.

Pirmo reizi tika īstenota nesenā absolventa prakse, kas tika realizēta Vācijā. Šī aktivitāte
ir saistošāka studentiem, jo netiek kavēts kvalifikācijas darba rakstīšanas process.

8.

Iebraucošo studentu skaits ir palielinājies, kas ir pozitīvi un apliecina LU PSK
sagatavotību kvalitatīvai prakses organizēšanai.

9.

Ārvalstu docētāju skaits ir nedaudz pieaudzis, kas tiek vērtēts ļoti pozitīvi. Palielinājies ir
ārvalstu administratīvā personāla skaits, kuri LU PSK ir pieredzes apmaiņā.

10. Lektori no ārvalstīm atkārtoti ierodas LU PSK, lai vadītu vieslekcijas studentiem.
11. Rezultāts piedaloties Starptautiskajās nedēļās ārvalstu augstskolās 2017. gadā – jauni
sadarbības partneri (Hannover Medizinische Hochschule, Vācija; Oulu University of
Applied Sciences, Somija, IFITS, Francija); jaunas partnerības esošo sadarbības valstu
ietvaros – projekti ar Kaunas Kolegija, Lietuva, Tartu Health Care College, Igaunija,
Uteno University of Applied Sciences, Somija;
12. LU PSK ir kļuvusi atpazīstama starp Eiropas medicīnas koledžām.
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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.
2017. gadā trīs LU PSK docētāji turpināja studijas doktorantūrā.
11. tabula
“LU PSK personāls 2016. un 2017. gadā”
LU PSK personāls
2016. g.

2017. g.

40
10

41
10

30

31

-

-

29
69

29
70

48

1

LU PSK personāls pamatdarbā
Akadēmiskais personāls:
- docenti
- lektori
- asistenti
Vispārējais personāls
LU PSK personāls pamatdarbā KOPĀ
Akadēmiskais personāls, kuram augstskola nav
pamatievēlēšanas vieta

12. tabula
“LU PSK akadēmiskā personāla pamatdarbā sadalījums
pēc vecuma 2016. un 2017. gadā ”
LU PSK akadēmiskā personāla pamatdarbā
sadalījums pēc vecuma

2016. g.

2017. g.

jaunāki par 25 gadiem

40
2

41
-

25 - 29 gadi

1

3

30 - 34 gadi

2

2

35 - 39 gadi

5

3

40 - 44 gadi

3

3

45 - 49 gadi

6

7

50 - 54 gadi

5

5

55 - 59 gadi

5

5

60 - 64 gadi

6

7

65 gadi un vecāki

5

6

32

8. STUDĒJOŠO AKTIVITĀTES
8.1. LU PSK Studējošo pašpārvalde
Studējošo pašpārvalde (turpmāk – SP) koledžā līdzdarbojas kā atbalsta organizācija,
kura pārstāv studējošo intereses un paralēli studijām organizē pasākumus studējošajiem, kā arī
organizē 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, un, 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 ir viena divsimtā daļa no koledžas gada budžeta.
Līdzekļu izlietojuma sadalījumu nosaka SP sēdē, apstiprinot gada tāmi LU PSK padomes
sēdē. 2017. gada budžeta līdzekļi tika izmantoti sekojošu SP funkciju nodrošināšanai:
1) 36,2% – studējošo vides un sadzīves apstākļu nodrošināšana
(interneta pieslēguma nodrošināšana dienesta viesnīcā, atpūtas telpas uzturēšana);
2) 15,8% – sadarbības nodrošināšanai ar augstskolām Latvijā un partneraugstskolām
ārvalstīs (dalība konferencēs, pieredzes apmaiņas braucieni);
3) 15,8% – kultūras un ārpus studiju procesa pasākumu organizēšana studējošajiem
(boulinga turnīri, “Fukši”, “Erudīts”, videokonkurss “Latvijai 99”, Ziemassvētki);
4) 9,7% – studējošo dalības nodrošināšana sporta aktivitātēs
(“Stipro skrējiens”, “Lattelecom Rīgas maratons”, 19. Veselības dienas);
5) 7,8% – pateicības par darbu SP un koledžas studējošajiem par aktīvu līdzdalību
LU PSK tēla atpazīstamības veicināšanas aktivitātēs;
6) 4,8% – rekvizītu izstrāde un iegāde;
7) 2,9% – vieslekciju organizēšanā;
8) 1,1 % – līdzdalība LU PSK sabiedrisko attiecību pasākumos
(“Ēnu diena”, “Skola”, “SkillsLatvia”, Karjeras dienas skolās u.c.);
9) 0,4% – dalība profesionalitātes konkursos;
10) 0,4% – līdzdalība Jūrmalas pilsētas organizētajos apsākumos
SP sekmīgas komunikācijas organizēšanai ar LU PSK studējošajiem izmanto e-pastu
un sociālo tīklu platformu Facebook.com, organizē klātienes tikšanās.
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Kā nozīmīgs notikums ir atzīmējams 2017./ 2018. akadēmiskā gada rudenī pieņemts
lēmums dibināt Latvijas Koledžu asociācijas (turpmāk tekstā – LKA) Studentu padomi, kuras
darbībā aicināti iesaistīties studējošie no visām Latvijas koledžām. LKA Studentu padome
tiek definēta kā brīvprātīga personu apvienība, kas apvieno un pārstāv divdesmit četras
Latvijas koledžu Studējošo pašpārvaldes, par savu mērķi izvirzot studentu kā nozīmīgas
sabiedrības sociālas grupas tiesību un interešu ievērošanu.
LKA Studentu padomes dibināšanas sanāksmē, 2017. gada 7. novembrī, tika pieņemti
organizācijas statūti un ievēlēta valde. Par LU PSK pārstāvi LKA Studentu padomes darbā
tika deleģēta SP priekšsēdētāja. Starp plānotajiem darbiem un aktivitātēm tika minēta
sadarbība ar valsts, pašvaldību vai nevalstiskajām organizācijām, kontaktu veidošana ar
Latvijas un ārvalstu organizācijām izglītības, kultūras, zinātnes un sporta jomās, kā arī
informācijas izplatīšana par koledžās studējošajiem aktuāliem jautājumiem, norisēm un
problēmām, aktīvi paužot savu viedokli un attieksmi, t.sk. publiskajā telpā, kultūras, izklaides
un izglītojošu pasākumu organizēšana un sadarbība ar Latvijas Studentu apvienību.
2018. gada februārī LU PSK SP sadarbībā ar koledžas ārējo sakaru koordinatori un
sabiedrisko attiecību speciālisti plāno organizēt LKA Studentu padomes biedriem pieredzes
apmaiņas braucienu uz Tartu Health Care College (Igaunija) ar mērķi iepazīt kaimiņvalsts
augstskolu un tikties ar Studentu padomi.

Foto: LKA Studentu padomes dibināšanas sanāksme, 07.11.2018.
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LU PSK SP darbības shēma

LU PSK direktore

LU PSK
sabiedrisko attiecību
speciālists

Studējošais no LU PSK
Rēzeknes filiāles

SP
priekšsēdētājs

SP
priekšsēdētāja biedrs

Atbildīgais par
KULTŪRAS SEKTORU

Kultūras sektora
locekļi

Atbildīgais par
SPORTA SEKTORU

Sporta sektora
locekļi

Atbildīgais par
SABIEDRISKO
ATTIECĪBU SEKTORU

Sabiedrisko attiecību
sektora locekļi

Atbildīgais par
INFORMATĪVO UN
TEHNISKO SEKTORU

Informatīvā un tehniskā
sektora locekļi

SP aktīvisti
SP pārstāvji LU PSK padomē

LU PSK studējošie

35

8.2. Kopsavilkums par LU PSK Studējošo pašpārvaldes organizētajiem pasākumiem un
dalību pasākumos ārpus koledžas 2017. gadā
 24.-26.02.2017. – LU PSK dalība starptautiskajā izglītības izstādē “Skola 2017”.
Koledžas stendā lielākajā ikgadējā izglītības iestāžu izstādē Latvijā kopā ar docētājiem,
absolventiem koledžu ik gadu pārstāv SP locekļi, kuru uzdevums ir apmeklētājus plašāk
iepazīstināt ar studiju programmām un specialitātēm, kuras var apgūt koledžā, sniedzot
informāciju par studiju procesu un aktivitātēm ārpus tā.

 16.03. un 23.03.2017. – LU PSK Atvērto durvju dienas.
SP locekļi pasākuma darba grupas sastāvā, uzdevums – apmeklētājus iepazīstināt ar
koledžu, organizējot ekskursijas pa korpusiem, praktisko nodarbību kabinetiem,
laboratorijām, simulācijas klasēm un auditorijām, atbildēt uz interesējošajiem jautājumiem,
prezentēt studiju programmas. Lai vairāk iepazītu ārsta palīga profesiju, Atvērto durvju
dienās piedalījās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde.

 21.03.2017. – LU PSK boulinga turnīrs 2017.
SP organizēts pasākums ar mērķi izveidot koledžas studējošo komandu Latvijas Koledžu
asociācijas 8. boulinga turnīram.
 28.03.2017. – Internacionālais vakars.
Tradicionāls SP pasākums, kas tiek organizēts sadarbībā ar ārējo sakaru koordinatoru, lai
veicinātu

sadraudzību

starp

ERASMUS+
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mobilitātes

programmas

un

LU PSK

studējošajiem. Pasākuma laikā tiek prezentētas pārstāvētās augstskolas valstis un to
kultūra, tradīcijas, gatavots nacionālais ēdiens. 2017. gadā pārstāvētās valstis – Latvija,
Lietuva, Igaunija, Bulgārija, Spānija, Portugāle, Slovēnija.
 23.04.2017. – Jūrmalas pavasara sporta svētki.
SIA “Alpha Baltic Sport” “sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Tautas sporta
asociāciju organizēts pasākums ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu. LU PSK
pasākumā pārstāvēja studentu komanda.
 20.04.2017. – LU PSK dalība starpaugstskolu pasākumā “Erudīts”.
LU PSK Rēzeknes filiāles studentu komandas dalība Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
Studējošo padome organizētajā konkursā.
 28.04.2017. – dalība Latvijas Koledžu asociācijas 8. boulinga turnīrā.
Latvijas Koledžu asociācijas ikgadējais boulinga turnīrs, kas tiek rīkots ar mērķi
popularizēt sporta veidu studējošo vidū, komandu saliedēšana un koledžu kā izglītības
iestāžu popularizēšana. Turnīrā piedalījās 20 studentu komandas, LU PSK pārstāvēja
“Sapņu komanda”.
 14.05.2017. – dalība “Lattelecom Rīgas maratons 2017”.
SIA “Nords Event Comunications” organizēts pasākums, kura mērķis ir veicināt skriešanas
popularitāti kā veselīga un sportiska dzīvesveida sastāvdaļu. Maratonā LU PSK pārstāvēja
8 studējošie.
 27.-28.05.2017. – dalība “DnB stipro skrējiens”.
SIA “Stipriem Events & Media” organizēts pasākums, kura mērķis – popularizēt aktīvu un
veselīgu dzīvesveidu, izveidot jaunus tradicionālus sporta svētkus. LU PSK pasākumā
pārstāvēja studējošo komanda.
 27.05.2017. – dalība Jūrmalas pilsētas kūrortsezonas atklāšanas gājienā.
Jūrmalas pilsētas domes pasākums “Kūrorta svētki”, kuru ik gadu atklāj ar tradicionālo
svētku gājienu, kurā dodas kolektīvi no Jūrmalas pilsētas uzņēmumiem, organizācijām un
iestādēm. LU PSK dalību pasākumā organizē SP darba grupa.
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 Jūnijs, 2017 – LU PSK izlaidumi.
2016./2017. akadēmiskā gada vasaras izlaidumos LU PSK absolvēja 278 absolventi,
kvalificētas ārstniecības personas un speciālisti sociālās labklājības jomā. Deviņās
specialitātēs tika izsniegti diplomi, kas apstiprina pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības iegūšanu. Izlaidumu rīkotāju darba grupā tika piesaistīti SP pārstāvji.
 02.-04.08.2017. – dalība 19. Veselības dienās.
LU PSK komandas “Koledžas zaķi” dalība biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” rīkotajās
Latvijas medicīnas un sociālās aprūpes darbinieku sporta spēlēs. Kopvērtējumā koledžas
komanda ieguva augsto 6. vietu starp 38 sporta spēļu komandām.

 30.09.2017. – dalība “Electric run Jūrmala”
Jūrmalas pilsētas un www.baltijasmaratoni.lv organizēts pirmais košākais rudens skrējiens
Baltijā – LED gaismu un mūzikas apvienojumus sportiskā aktivitātē. LU PSK pasākumā
pārstāvēja studējošo komanda.
 04.10.2017. – “Fukši 2017”.
Ikgadējais pasākums “Fukši”, kuru rīko SP organizatoru komanda pirmo kursu
pārstāvjiem. 2017. gada pasākuma tēma tika izraudzīta “Džungļi”. Pasākums tika aizvadīts
radošā, jautrā un draudzīgā gaisotnē.

 12.10.2017. – SP tikšanās ar LU PSK studējošajiem.
SP rīkota iepazīšanās prezentācija par SP darbību, funkcijām un organizētajām aktivitātēm
ar mērķi piesaistīt jaunus SP biedrus.
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 07.-15.11.2018. – videokonkurss “Daudz laimes, Latvija!”
SP organizēts videokonkurss, kurā studējošie tika aicināti sagatavot un iesūtīt
videosveicienus/klipus kā apsveikumu Latvijas 99. pastāvēšanas gadadienā. Konkursā tika
iesniegti 4 darbi.
 15.11.2017. – “Erudīts 2017”.
SP ikgadēji organizēts pasākums, kurā 2017. gada konkursā piedalījās 11 komandas, kuras
klātienē atbalstīja līdzjutēji – kursabiedri, kuratori, docētāji un administrācijas pārstāvēji.
Par godu Latvijas 99. proklamēšanas gada dienai pirms pasākuma komandas tikai aicinātas
pulcēties koledžas pagalmā, kur dalībnieki kopā izveidoja simbolisku valsts karogu no
sveču gaismām. Pārliecinoši 1. vietas titulu ieguva studiju programmas “Radiologa
asistents” 2. kursa studentu komanda “Molibdēni un Tehnēciji”, 2. vietu – studiju
programmas “Podoloģija” 1. kursa komanda “Spēks ir pēdās”, 3. vietu – studiju
programmas “Ārstniecība” 1. kursa komanda “Laimes vakcīna”.

 28.11.-05.12.2017. – labdarības akcija dzīvnieku patversmju atbalstam.
SP organizēta labdarības akcija, kurā LU PSK studējošie un lektori tika aicināta ziedot
nepieciešamo Slokas dzīvnieku patversmei un Rēzeknes dzīvnieku patversmei.

 01.-20.12.2017. – Dalība projektā “Paēdušai Latvijai!”
Jau par tradīciju kļuvusi LU PSK līdzdalība Latvijas Samariešu apvienības vadītā projekta
“Paēdušai

Latvijai!”

ietvaros

organizētajā

labdarības

akcijā

“Ziedo

saldākiem

Ziemassvētkiem!”, kuras laikā SP darba grupa organizē saldumu paciņu vākšanu Latvijas
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ģimenēm ar bērniem no maznodrošinātajām ģimenēm. Akcijā piedalījās LU PSK
darbinieki, studējošie Jūrmalā un koledžas Rēzeknes filiālē.
 13.12.2017. – seminārnodarbība SP biedriem.
SP

biedriem

organizēta

praktiska

seminārnodarbība

“Sociālo

tīklu

platformas

facebook.com administrēšanas pamatprincipi”, lai sniegtu studējošajiem zināšanas par
facebook.com kontu administrēšanu, kuras pielietot SP facebook.com konta uzturēšanā,
programmā: prezentācija par sociālo tīklu platformas facebook.com konta administrēšanas
pamatnoteikumiem, ieteikumi par kvalitatīva un mērķauditorijai saistoša satura veidošanu,
apgūto zināšanu praktizēšana.
 20.12.2017. – Studējošo Ziemassvētku pasākums “Ziemassvētku zvaigzne 2017”.
Ikgadējs SP gada noslēguma pasākums LU PSK studējošajiem. 2017. gada Ziemassvētku
pasākuma laikā tika turpinātā 2016. gada izskaņas pasākumā iedibinātā tradīcija –
apbalvošanas ceremonija, kurā tika pasniegtas īpaši šim pasākumam veidotas balvas
“Ziemassvētku zvaigzne 2017” 12 nominācijās.
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9. KOMUNIKĀCIJA UN SADARBĪBA
 2017. gada LU PSK sabiedrisko attiecību pasākumu un aktivitāšu kopsavilkums.
2017. gada ietvaros, orientējoties uz mērķa sasniegšanu, LU PSK sabiedrisko attiecību
kampaņas tika izvērstas vairākos virzienos – potenciālo studējošo piesaiste, koledžas tēla
veidošana un atpazīstamības veicināšana Jūrmalā, Latvijā un Eiropas Savienībā.
Mērķauditorijas informēšanai par LU PSK un tās piedāvātajām studiju programmām,
tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmām tika nodrošināta, izmantojot vairākus
komunikācijas kanālus – mājaslapas (www.psk.lu.lv, www.lu.lv, www.jurmala.lv u.c.), sociālo
tīklu platformu Facebook.com (LUPSKstudejosopasparvalde, lupsk.lv), reģionālo televīziju
(Latgales reģionālā televīzija), radiostacijas (”European Hit Radio”, “Skonto”, “Radio 1”,
“Radio Tev” “Alise+”), laikrakstus un žurnālus (“Latvijas Avīze”, “Karjeras Diena”, “Ieva”,
“Hair & Beauty” u.c.), reģionālos laikrakstus, vides reklāmas, iespieddarbus.
Atskaites gada ietvaros LU PSK organizēja dalību un aktīvi piedalījās karjeras dienu
pasākumos vispārizglītojošajās skolās Rīgā un Latvijas reģionos, kur pie skolēniem viesojās
LU PSK sabiedrisko attiecību speciāliste, lektori kopā ar studējošajiem. Skolēniem tika
vadītas informatīvās un praktiskās nodarbības. Šāda veida karjeras izglītības atbalsta
pasākumi ļauj skolēniem iepazīt profesijas un palīdz izvēlēties augstskolu, kas ir atbilstoša
skolēna interesēm.
Ņemot vērā 2016. gada veiksmīgo dalības pieredzi Junior Achievement karjeras
izglītības programmā “Ēnu diena” 1.–12. klašu skolēniem, kuras mērķis ir iepazīstināt
skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju
un atbilstoši sagatavoties darba tirgum, arī 2017. gada pasākumā starp dalībniekiem bija
LU PSK. Atbalstot “Ēnu diena 2017” tēmu – “neredzamās profesijas” – koledža ēnotājus
aicināja iepazīt biomedicīnas laboranta un radiologa asistenta profesiju. Ēnām docētāju
uzraudzībā bija iespēja piedalīties praktiskajās nodarbībās koledžā, savukārt ar speciālistu
ikdienas pienākumiem ēnas iepazinās apmeklējot Centrālo laboratoriju Rīgas 1. slimnīcā un
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas institūtu.
Kā ikkatru gadu, arī 2017. gada februārī augstskolām centrālais karjeras pasākums
Latvijā ir dalība starptautiskajā izglītības izstādē “Skola”, kas norisinās izstāžu hallē
“Ķīpsala”, Rīgā. LU PSK izstādē pārstāvēja koledžas docētāji, studenti un absolventi.
Apmeklētājiem tika sniegta informācija par studiju iespējām, plašāk iepazīstinot ar studiju
programmām un specialitātēm. Topošie skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloģijā, masieri
un podologi apmeklētājiem piedāvāja pakalpojumu demonstrējumus.
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2017. gada skolēnu pavasara brīvlaikā interesentiem tika organizētas divas “Atvērtās
durvju dienas”. Abos informatīvajos pasākumos bija piedāvātas individuālas un grupu
ekskursijas, kuru organizēšanā tika iesaistīti LU PSK studējošie un docētāji. Apmeklētājiem
bija iespēja piedalīties praktiskajās nodarbībās laboratorijās un praktisko nodarbību kabinetos,
sekot līdzi studentu ikdienai, kā arī pašiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, ko
sniedza koledžas studējošie docētāju uzraudzībā. Lai būtu plašāka iespēja iepazīt ārsta palīga
profesiju, sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Komunikācijas nodaļu
LU PSK “Atvērto durvju diena” piedalījās dienesta brigāde ar automašīnu.
2017. gada pavasarī LU PSK piedalījās Austrumlatgales reģionālajā profesionālās un
augstākās izglītības iestāžu izstādē “Izglītība un Karjera” Rēzeknes pilsētā, ko organizēja
Rēzeknes Uzņēmēju biedrība ar mērķi sniegt iespēju Latgales reģiona jauniešiem iegūt
informāciju par turpmākajām izglītības iespējām, rosinot jauniešus izvēlēties sev atbilstošāko
profesiju. Izstādē vienuviet bija sapulcētas gan augstskolas, gan profesionālās vidusskolas.
Apmeklētāju lielā interese pie izglītības iestāžu stendiem un aktīvā līdzdalība piedāvātajās
aktivitātēs apliecināja nepieciešamību organizēt šādu karjeras atbalsta pasākumu tieši reģionā.
LU PSK izstādē pārstāvēja koledžas Rēzeknes filiāles lektore kopā ar studentiem, kuri
apmeklētājiem sniedza informāciju par studiju iespējām, piedāvāja noteikt veselības rādītājus
un lektores vadībā veica medicīniskas manipulācijas. Koledžas stenda aktivitātēs tika
piesaistīta arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kuras mediķi
apmeklētājiem piedāvāja apskatīt dienesta automašīnu un tās aprīkojumu, skaidroja ārsta
palīga profesijas pienākumus un atbildību.
LU PSK 2017. gada rudenī ar mērķi – veicināt kvalitatīva satura karjeras pasākumu
organizēšanu vispārizglītojošajās skolās Latvijā un dalībnieku savstarpēju pieredzes apmaiņu,
norisinājās pasākums “LU PSK Atvērto durvju diena pedagogiem karjeras konsultantiem”.
Šāda veida pasākums koledžā tika rīkots pirmo reizi. Dalībnieki, kas bija ieradušies no
dažādiem Latvijas reģioniem, atzinīgi novērtēja piedāvātā pasākuma aktualitāti un saturu,
apstiprināja, ka gūtā informācija būs praktiski pielietojama, veicot pedagoga karjeras
konsultanta pienākumus.
Kā karjeras atbalsta pasākums LU PSK studējošajiem 2017. gada nogalē tika
organizēts pasākums “Darba birža”, kurā tika aicināti piedalīties veselības un sociālās aprūpes
nozares darba devēju pārstāvji.
2017. gada pirmajā pusē LU PSK atbalstīja dalību divās kampaņās, kuras tika
organizētas publiskās vietās ar mērķi informēt sabiedrību par veselības aprūpē vitāliem
jautājumiem. Kā pirmais atzīmējams sirds veselības dienas pasākums “Vesela sirds – laimīga
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sirds!”, kuras laikā LU PSK docētāji kopā ar studentiem Jūrmalā t/c “Rimi Lielupe”
apmeklētājiem piedāvāja noteikt cukura līmeni asinīs, izmērīt asinsspiedienu un pulsu,
sniedza informāciju par sirds veselības profilaksi. Sirds veselības diena tika īstenota kopā ar
pacientu biedrību “ParSirdi.lv” un Latvijas Kardiologu biedrību, pasākumā piedalījās arī
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
un Rīgas 1. medicīnas koledžas studenti, kuri organizēja aktivitātes Rīgā. Kā otrais pasākums
tika rīkots “Esi vesela un laimīga!”, kas norisinājās t/c “Spice”, kur Ārstniecības katedras
studenti kopā ar lektori aicināja uz sieviešu veselības dienu. Interesentiem tika piedāvāts
noteikt ādas mitruma līmeni, saņemt informāciju par sirds veselības rādītājiem un krūšu
veselības profilaksi.
2017. gadā tika nostiprināta 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.
Atskaites periodā tika pilnveidota un uzturēta koledžas mājaslapa – www.psk.lu.lv, lai
tā atbilstu web-dizaina un tehnoloģiskajām prasībām, būtu konkurētspējīga un ērta lietošanā.
Kā viens no 2018. gada sabiedrisko attiecību uzdevumiem tika izvirzīts – izveidot un
uzturēt ar kvalitatīvu saturu LU PSK profilu tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē
Facbook.com.


Studiju virziens “Veselības aprūpe”.

LU PSK Ārstniecības katedra.
2017. gada ietvaros studiju programmu “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Estētiskā
kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža” realizēšanā tika turpināta 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", kā arī sadarbība
ar ambulatorās aprūpes iestādēm, veselības aprūpes centriem un Latvijas darba tirgus
partneriem.
Ārstniecības katedras lektore un studiju programmas “Māszinības” 1. kursa studentes
no 08. līdz 10.02.2017. piedalījās starptautiskā studentu konferencē, ko organizēja
Semmelweis University (Ungārija), konferences galvenais mērķis – iepazīstināt ar jaunākajām
tendencēm un pētījumiem medicīnas jomā. Studenti dalījās pieredzē par datu vākšanu,
paraugu un datu apstrādāšanā projektos, kuru īstenošanā bija piedalījušies. LU PSK studentes
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konferencē uzstājās ar prezentāciju “Application and significance of thernoregulation devices
during intraoperatvive period”.
Sadarbībā ar SIA “Douglas Latvia” studiju programmas "Estētiskā kosmetoloģija"
studentes kopā ar lektori pirmo reizi piedalījās Skaistuma festivāla dienās t/c RĪGA PLAZA,
kas norisinājās no 17. līdz 18.02.2017. Studentes pasākuma ietvaros klientēm veica
dekoratīvās kosmētikas uzklāšanu. Gan LU PSK pārstāves, gan pasākuma organizatori
atzinīgi novērtēja abpusējo sadarbību.
2017. gada pavasarī norisinājās pirmā skaistumkopšanas nozares pētniecības
konference ”VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE.”, ko organizēja LU PSK un kurā
piedalījās nozares studējošie un profesionāļi. Sekmīgās norises rezultātā tika nolemts šādu
konferenci rīkot arī 2018. gadā, konferences programmu papildinot ar praktiskām
meistarklasēm.
2016./2017. akadēmiskā gada otrajā semestrī Ārstniecības katedras studējošie
piedalījās vairākos veselības aprūpes profesionalitātes konkursos, kuros apliecināja savas
zināšanas un prasmes gan teorijā, gan praksē. LU PSK studējošo dalība Latvijas Universitāte
Rīgas Medicīnas koledžas, Daugavpils Medicīnas koledžas un Rīgas Stradiņa universitātes
Sarkanā Krusta medicīnas koledžas rīkotajos konkursos tika atzinīga novērtēta, ko apliecina
iegūtie apbalvojumi un saņemtie atzinības raksti.
LU PSK piedāvājums Jūrmalas pilsētas rīkotajam ikgadējam rudens pasākumam
“Veselības mēnesis” pirmo reizi tika papildināts ar skaistumkopšanas procedūru “Sejas ādas
atjaunošana un mitrināšana pēc sauļošanās sezonas”, ko veica studiju programmas “Estētiskā
kosmetoloģija” praktizējošās lektores-sertificētas skaistumkopšanas speciālistes estētiskajā
kosmetoloģijā sadarbībā ar studentēm. Klientes atzinīgi novērtēja pakalpojumu un studentes
apstiprināja, ka arī turpmāk vēlētos piedalīties šāda veida aktivitātēs, jo tika dota iespēja
praktizēt, pielietot gūtās zināšanas un prasmes komunikācijā ar klientu un procedūras
veikšanā.
LU PSK Medicīnas tehnoloģiju katedra.
Studiju programmas “Biomedicīnas laborants” realizēšanā 2017. gadā tika turpināta
ilggadējā sadarbība ar laboratorijām – “Centrālā Laboratorija”, “E. Gulbja laboratorija”,
“Akadēmiskā histoloģijas laboratorija", Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu,
Jūrmalas slimnīcas laboratoriju, kā arī citām Latvijas reģionos esošajām laboratorijām, kurās
studentiem tiek nodrošinātas prakses vietas. Uzsākta sadarbība ar biomedicīnas laborantiem
no Somijas, kuru delegācija 2017. gada maija mēnesī iepazīšanās vizītē apmeklēja koledžu.
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Vizītes laikā norisinājās pārrunas par studiju procesu un darbu biomedicīnas nozarē, kā arī
tika apmeklēta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas laboratorija.
2017. gada ietvaros studiju programmas “Podoloģija” docētāji piedalījās darba grupas
sastāvā, kura koledžā uzņēma partneraugstskolas Tartu Health Care College (Igaunija)
studentu grupas. Studiju programmas docētāji vadīja teorētiskās lekcijas un praktisko
nodarbību demonstrācijas. 2017. gada vasarā tika turpināta sadarbība ar “Latvijas Bērnu un
Jauniešu Diabēta biedrība”, kā ikkatru gadu studenti kopā ar docētājiem apmeklēja biedrības
organizētās vasaras nometnes, veicot dažādas izglītojošas aktivitātes bērniem un vecākiem.
2017. gada rudenī tika atzīmēta studiju programmas “Podoloģija” 10. jubileja, organizējot
tālākizglītības konferenci sadarbībā ar biedrību “Latvijas Podologa biedrība”.
Lai studentiem attīstītu nepieciešamās profesionālās kompetences, studiju programmas
“Radiologa asistents” realizēšanā īpaša vērība gada ietvaros tika pievērsta sadarbībai ar
profesionālajām asociācijām “Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociācija” un
“Latvijas Radiologu asociācija”, iesaistot profesionāļus kā prakšu vadītājus klīnikās.
2017. gada aprīlī Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā Diagnostiskās radioloģijas
institūtā ar lekcijām “Lung cancer detection: CT Screening, Management of lung nodules” un
“MRI of the lung: Applications, Potential role for lung cancer detection, Case review”
viesojās

viesprofesors no Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Vācija), kas tika

organizētas sadarbībā ar “Latvijas Radiologu asociācija”, lekciju bija iespējams noklausīties
arī studiju programmas “Radiologa asistents” 2. kursa studentiem.
2017./2018. akadēmiskā gada pirmajā semestrī, 28.11.2017., norisinājās Medicīnas
tehnoloģiju katedras studentu starpdisciplinārā konference “Asinsvadu saslimšanu diagnostika
un ārstēšana”, kurā studenti uzstājās ar priekšlasījumiem par tēmām, kas saistītas ar asinsvadu
saslimšanām, mūsdienu diagnostikas un ārstēšanas iespējām.
Kā 2018. gada Medicīnas tehnoloģiju katedras prioritātes tiek izvirzītas:
-

organizēt starpdisciplināru tālākizglītības konferenci “Kompetences mūsdienu
medicīnas tehnoloģiju inovāciju laikmetā”, kas iekļauta LU PSK pasākumu
programmā, kura veltīta Latvijas valsts simtgadei;

-

studiju programmu pilnveide LU PSK akreditācijas procesam;

-

turpināt sadarbību ar profesionālajām asociācijām, potenciālajiem darba devējiem,
programmu absolventiem;

-

atbalstīt un pārstāvēt LU PSK organizētos pasākumus saistītus ar studiju procesu.
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Studiju virziens “Sociālā labklājība”.

LU PSK Sociālās aprūpes katedra.
2017. gadā studiju virziena ietvaros (studiju programmas – “Sociālā aprūpe”, “Sociālā
rehabilitācija”) tika turpināta sadarbība ar darba devējiem, izglītības iestādēm Latvijā un
ārzemēs, profesionālo asociāciju un nozares ministriju. Sadarbībā ar darba devējiem tika
īstenota studējošo praktisko apmācību nodrošināšana, projekta īstenošana – “Darba vides
riski sociālā darba speciālistiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās”
(koledžas finansēts pētniecības projekts) – un studiju procesā organizētas vairākas vieslekcijas
par sociālās labklājības nozarē aktuālām tēmām. Kā arī gada ietvaros Sociālās aprūpes
katedras mācībspēki un studenti ir bijuši aktīvi dalībnieki un klausītāji citu augstskolu
organizētajās konferencēs par nozares aktuālajiem jautājumiem.
Komunikācija un informācijas apmaiņa ar Latvijas Republikas Labklājības ministriju
norisinās Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes ietvaros, kuru LU PSK pārstāv
Sociālās aprūpes katedras vadītāja. Studiju virziena docētāji piedalījās ikgadējā Labklājības
ministrijas projekta ietvaros „Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās” organizētā
konferencē ”Ētika sociālajā darbā”, 24.03.2017..
Sociālās aprūpes katedra praktisko apmācību realizēšanai 2017. gadā noslēdza
43 jaunus sadarbības līgumus ar Latvijas pašvaldību sociālajiem dienestiem, biedrībām,
nodibinājumiem un sociālos pakalpojumus sniedzošām institūcijām.
Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu un pieredzi darbā ar gados veciem cilvēkiem
ar vieslekcijām pie Sociālās aprūpes katedras studentiem viesojās biedrība “Latvijas
Samariešu apvienība” (vieslekciju tēma – “Sociālie pakalpojumi veciem ļaudīm dzīvesvietā”).
Vieslekciju cikla ietvaros studējošiem bija iespēja iepazīties arī ar mobilās vienības īpaši
aprīkoto transportu.
Noslēdzot 2016./2017. akadēmisko gadu, koledžas telpās notika ikgadējā sadraudzības
nedēļa ar IKC “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālās struktūrvienības audzēkņiem.
Nedēļas laikā tika plānotas radošas un sportiskas aktivitātes kopā ar Sociālās aprūpes katedras
studentiem un koledžas Studējošo pašpārvaldi.
Par ikgadēju pasākumu ir kļuvusi Baltā spieķa diena, kas tika organizēta 13.10.2017.
sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību. Biedrības “Integrācija Sabiedrībai” Sociālās
rehabilitācijas centra “Ratnieki” administrācija mācību ekskursijā 27.10.2017. iepazīstināja
katedras studentus ar sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.
08.11.2017. pie Sociālās aprūpes katedras studentiem viesojās pārstāvis no Rīgas
sociālā aprūpes centra “Mežciems” un projekta "Vērojam, tēlojam, dzīvojam!" vadītāja.
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Tikšanās laikā studentiem bija iespēja noklausīties lekciju “Brīvprātīgā darba raksturojums un
iespējas” un noskatīties spēlfilmu “Možums”, kura tapusi ar Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas finansējuma atbalstu un tapusi
projekta "Vērojam, tēlojam, dzīvojam!" ietvaros un biedrību “Tuvu” un “NVO “Pūks un
draugi” atbalstu.
Sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību Sociālās aprūpes katedras lektori iesaistījās
arī 2017. gada Veselības mēneša aktivitātēs, organizējot nodarbības – “Ergonomija ikdienā”
un “Multisensorās istabas izmantošanas iespējas garīgās un fiziskās veselības uzlabošanā
dažādām iedzīvotāju grupām”.
Atskaites periodā tika turpināta sadarbība ar Lääne-Viru College (Igaunija) un
Utenos kolegija (Lietuva), kuras studiju programmā “Sociālais darbs”, lai iegūtu sociālā
darbinieka kvalifikāciju, studijas partneraugstskolā turpina 12 LU PSK studiju programmu
“Sociālā aprūpe” un “Sociālā rehabilitācija” absolventi.
2017. gada pirmajā pusē, lai paplašinātu sadarbības partneru loku, tika sagatavots un
iesniegts projekts sadarbības uzsākšanai ar Baltkrievijas valsts universitāti.
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10. 2018. GADA PRIORITĀTES

1.

Turpināt īstenot LU PSK studiju virzienu – “Veselības aprūpe” un “Sociālā labklājība” –
deviņas studiju programmas atbilstoši Latvijas darba tirgus un likumdošanas prasībām,
nodrošinot veselības un sociālās aprūpes iestādes ar augsti kvalificētiem profesionāļiem
savās nozarēs.

2.

Atbalstīt LU PSK personāla kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, īpašu uzmanību
un atbalstu sniegt doktorantūrā studējošajiem docētājiem.

3.

Apgūt piešķirtos Eiropas Savienības fondus koledžas materiāltehniskās bāzes attīstībai.

4.

Piedalīties Eiropas Savienības izsludinātajos projektos koledžas pamatdarbības ietvaros.

5.

Pilnveidot LU PSK iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

6.

Turpināt atbalstīt profesionāļu piesaisti nozares studiju īstenošanā, kā arī atbalstīt
LU PSK docētāju darba amatu savienošanu veselības un sociālās aprūpes iestādēs.

7.

Veicināt LU PSK atpazīstamību Latvijā un ārpus tās robežām (“Karjeru dienās”,
ERASMUS+ programmas ietvaros, izstādēs, sadarbībā ar masu medijiem u.c.).

8.

Konkursa kārtībā piešķirt finansējumu no koledžas budžeta līdzekļiem LU PSK zinātniski
pētnieciskajiem projektiem.

9.

Piedalīties starptautiskajos zinātniski pētnieciskajos projektos sadarbībā ar citām
augstskolām, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu.

10. Pārstāvēt LU PSK profesionālajās asociācijās, piedalīties darba grupās pie studiju
programmu aktualizēšanas un pilnveidošanas.
11. Attīstīt sadarbību ar LU PSK Studējošo pašpārvaldi un studējošiem studiju vides un
studiju programmu īstenošanas uzlabošanā (studējošo aptaujas, rezultātu analīze).
12. Atbalstīt jaunu tehnoloģiju iegādi studiju procesa kvalitātes paaugstināšanai.
13. Atbalstīt LU PSK Studējošo pašpārvaldes darbību un motivēt aktīvāku līdzdalību Latvijas
Koledžu asociācijas Studentu padomes sastāvā.
14. Organizēt aktivitātes un pasākumus LU PSK personālam par godu Latvijas valsts
simtgadei.
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SVID analīze.
Stiprās puses

Vājās puses

Pieredze veselības un sociālās aprūpes
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.

1.
2.
3.

Iespējas
1.

2.

3.

Akadēmiskā personāla kvalifikācija
doktorantūras līmenī.
Nav valsts finansējums zinātniski pētnieciskai
darbībai.
Zemais atalgojums Latvijas veselības un
sociālās aprūpes nozarē strādājošajiem
speciālistiem.

Draudi

Turpināt attīstīt materiāli tehnisko bāzi LU PSK
budžeta finanšu un Eiropas Savienības
struktūrfondu ietvaros.
Izmantot attīstības iespējas Latvijas Universitātes
aģentūras statusā studiju programmu pēctecības
īstenošanā un zinātniski pētnieciskajā darbībā.
Motivēt LU PSK personāla izaugsmi un
lojalitāti.

1.
2.
3.
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Nepietiekošs finansējums un nestabilitāte
Eiropas Savienības un Latvijas finanšu tirgos.
Konkurence augstākajā izglītībā studiju
programmu ietvaros.
Latvijas demogrāfiskā situācija.

