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“Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas
koledža” 2018. 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) 2018. 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 2018. gada 1. aprīlim.
Vadoties pēc iepriekš minētajiem LR MK noteikumiem, 2018. 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,
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 septiņdesmit deviņu
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 tiek
realizētas 2 studiju programmas.
LU PSK 2018. gadā īstenoja 9 pilna laika klātienes 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”;
8) “Sociālā aprūpe”;
9) “Sociālā rehabilitācija”.
LU PSK pastāvēšanas laikā, to absolvējuši vairāk nekā 14 630 kvalificētas ārstniecības
personas un speciālisti sociālās labklājības jomā.
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.
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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

2018. gada LU PSK padomes sastāvs, pamatojoties uz Latvijas Universitātes 19.03.2018.
rīkojuma Nr. 1/92 "Par Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas padomes
sastāva apstiprināšanu" (turpmāk tekstā – KP).
Akadēmiskā personāla pārstāvji:
LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītāja, docente – Dace ERKENA (KP priekšsēdētāja),
LU PSK Direktores vietniece studiju darbā – Ieva URTĀNE (KP sekretāre),
LU PSK Ārstniecības katedras vadītāja, docente – Iveta STRODE
LU PSK Medicīnas Tehnoloģiju katedras vadītāja, docente – Elita RUTKA
LU PSK Direktore – Ilga ERIŅA
Vispārējā personāla pārstāvis:
LU PSK darbiniece – Lolita AMOLA
Studējošo pašpārvaldes pārstāvji:
LU PSK studējošā – Madara PUDURE
LU PSK studējošā – Rita BORTELE-JASEVIČA
LU PSK studējošā – Ziedīte DREIMANE
Darba devēju un profesionālo organizāciju pārstāvji:
Latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas prezidente – Ārija BALTIŅA
VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” galvenā māsa – Ilva ARŠAUSKA
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes
P.Stradiņa medicīnas koledžas padomes
2017. gada 21. decembra sēdē, prot. Nr. 7

LATVIJAS UNIVERSITĀTES P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽAS
ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRSHĒMA
LU REKTORS

Pašpārvaldes institūcijas
Koledžas padome
Studējošo pašpārvalde
Akadēmiskā šķīrējtiesa

Personāla daļa

Grāmatvedība

Komunikācijas daļa
Kvalitātes sistēmas
projektu vadītāja

DIREKTORE

DIREKTORES VIETNIECE
STUDIJU DARBĀ

DIREKTORES VIETNIECE
PĒTNIECĪBAS JAUTĀJUMOS

Arhīvs

Lietvede

LU PSK
Rēzeknes
filiāle

Kanceleja

Ārstniecības
katedra

Medicīnas
Tehnoloģiju katedra

Sociālās aprūpes
katedra

Bibliotēka

Dienesta viesnīca

Datortīkla
administratori

Saimniecības daļa
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2. DARBĪBAS REZULTĀTI UN FINANŠU RESURSI
2.1. LU PSK 2018. gada nozīmīgākie notikumi
1) LU PSK Rēzeknes filiāles 10 gadu jubilejas pasākums.
2018. gada 19. janvārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” tika
organizēts LU PSK Rēzeknes filiāles 10 gadu jubilejas svinīgais pasākumus. Apliecinot
cieņu, svinīgajā notikumā koledžas administrācija aicināja piedalīties savus bijušos un
esošos kolēģus, absolventus, sadarbības partnerus un studējošos, lai kopīgi atskatītos uz
paveikto, pateiktos par sadarbību. LU PSK Rēzeknes filiāles uzdevums ir sagatavot
Latgales reģionam augsti kvalificētus speciālistus veselības aprūpes jomā, kompetentus un
konkurētspējīgus speciālistus – darba tirgum, nodrošināt studentiem studiju vietu un
prakses iespējas tuvāk dzīvesvietai. Filiāle savu darbību uzsāka 2007./ 2008. akadēmiskajā
gadā, kopējais absolventu skaits desmit darbības gados – 340.
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: no 01.09.2017. līdz 30.08.2020.
Projekta sadarbības partneri: Tartu Health Care College (Igaunija, projekta koordinatori),
Kauno Kolegija (Lietuva), Turku University of Applied Sciences (Somija). Projekta
galvenais mērķis ir sagatavot un pielāgot eMedikamentozās pases Baltijas valstīs.
- turpināta sadarbība un noslēgtas aktivitātes projekta "Study quality in terms of
multiculturalism in the Baltic countries" īstenošanā. Projekta izpildes termiņš:
no 01.09.2017. līdz 31.10.2018. Projektā tika iesaistītas astoņas augstskolas no Lietuvas,
Igaunijas, Latvijas. Projekta mērķis: izveidot rokasgrāmatu docētājiem darbā ar ārvalstu
studentiem multikulturālā vidē Baltijas valstīs. Realizēts: sagatavota un izdota
rokasgrāmata un organizēta konference Tallinn Health Care College, Igaunija.
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: no 16.02.2018. līdz
30.09.2019.; Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte);
4) Turpināta sadarbība ar Latvijas Universitāti zinātniski pētnieciskajā jomā.
2018. gada 22. februārī Latvijas Universitātes Dabas zinātņu akadēmiskajā centrā
“Torņakalns” norisinājās Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences sekcija
9

“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, kuru organizēja LU PSK, Latvijas
Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Rīgas 1. medicīnas koledža. Noslēdzot
konferenci, darba grupa apstiprināja, ka kopīga konferences organizēšana ļauj veiksmīgāk
studentiem gūt priekšstatu par kvalitatīvu pētniecisko darbu izstrādi, kā arī dalīties
jauniegūtās zināšanās, pētījumos gūtajās atziņās un pieredzē, stiprina sadarbību studiju
procesā un zinātnē ar citām medicīnas koledžām un Latvijas Universitāti.
5) LU PSK studējošo dalība profesionalitātes konkursos.
2018. gadā LU PSK turpināja atbalstīt studējošos, nodrošinot dalību gan Latvijas, gan
Baltijas valstu reģiona studentu meistarības konkursos, kuros LU PSK pārstāvji saņēma
gan Atzinības rakstus (2. starptautiskajā studentu olimpiādē “Masāžas prasmes 2018”, 01.02.02.2018.; Starptautiskajā veselības aprūpes jomas studentu Olimpiādē, 15.05.2018.),
gan kopvērtējumā guva apbalvojumus (2. vieta – 7. starptautiskajā studentu meistarības
konkursā “VII International Students Massage Championship”, 12.04.2018.; 2. vieta –
3. starptautiskajā studentu meistarības konkursā (tēma “Bērnu aprūpe”), 24.04.218.).
6) Turpināta sadarbība ar Farmācijas muzeju.
Turpinot 2017. gada uzsākto sadarbību, arī 2018. gada 19. maijā LU PSK tika uzaicināta
piedalīties Farmācijas muzeja “Muzeju nakts” aktivitātēs. Kā Latvijas valsts jubilejas gada
pasākuma tēma tika izraudzīta “Šūpulis”. LU PSK programmā piedāvāja aktivitāti
“Pārmaiņu šūpulis”, kuras laikā apmeklētājiem bija iespēja uzzināt, kā, gadiem ritot ir
mainījusies bērnu aprūpe. Visu pasākuma norises laiku bija vērojama aktīva interesentu
plūsma gan muzeja darbinieki, gan koledžas komanda no apmeklētājiem saņēma atzinīgus
vārdus par piedāvājumu un izzinošajām aktivitātēm. Farmācijas muzeja direktore izteica
pateicību koledžas komandai – studējošajiem un lektorēm – par veiksmīgo sadarbību.
7) LU PSK kā sadarbības partneris Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA)
semināru ciklā “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”.
VIAA 2018. gada rudenī, pamatojoties uz veikto aptauju un izrādīto lielo interesi, iegūt
padziļinātas

zināšanas

medicīnas

nozarē,

izglītības

iestāžu

pedagogiem-karjeras

konsultantiem, pedagogiem un izglītojamajiem, uzsāka realizēt semināra ciklu “Izglītības
un darba iespējas medicīnas nozarē”. Semināru norise no 2018. gada septembra līdz
2019. gada martam kopumā tika plānota astoņās Latvijas pašvaldībās. Kā sadarbības
partnerus šim projektam VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departaments piesaistīja
LU PSK, Rīgas Stradiņa universitāti, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestu un
vietējo pašvaldību veselības aprūpes iestāžu pārstāvjus. Projekta partneru uzdevumi –
iepazīstināt dalībniekus ar medicīnas nozares profesijām, izglītības iespējām, nozares
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attīstības perspektīvām, izaicinājumiem un aktualitātēm. LU PSK darba grupa organizēja
praktisko daļu “Nāc un uzzini, kāpēc studēt medicīnas koledžā!” nodrošinot iespēju
apmeklētājiem iesaistīties kādā no aktivitātēm, kuru konkrētajā norises vietā tika ieļauta
semināra programmā – “Neatliekamās medicīniskās palīdzības situāciju simulācija.
Iepazīsti profesiju – ārsta palīgs!” (LU PSK Ārstniecības katedras organizēta aktivitāte),
“Es un mēs, un viss ap biomedicīnas laborantiem. Iepazīsti profesiju – biomedicīnas
laborants!” (LU PSK Medicīnas tehnoloģiju katedras organizēta aktivitāte), “Ergonomijas
pamatprincipu un palīglīdzekļu pielietojums ikdienā. Iepazīsti profesijas – sociālais
aprūpētājs un sociālais rehabilitētājs!” (LU PSK Sociālās aprūpes katedras organizēta
aktivitāte).
8) Turpināta sadarbība ar Tartu Health Care College (Igaunija) studiju programmas
“Podoloģija” iepazīšanā.
2018. gada ietvaros turpināta 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. Partneraugstskolas mācībspēki vizītes laikā tikās ar LU PSK studiju
programmas “Pololoģija” vadītāju A. Kohu un vadošajiem docētājiem, un “Latvijas
podologu biedrība” vadītāju T. Ivanovu, lai risinātu iespēju 2019. gadā turpināt sadarbību
praktiskā formā – organizējot apmācības ārstnieciskās pēdas aprūpē partneraugstskolā.
9) Latvijas 100-gadei veltītās aktivitātes un notikumi koledžā:
- studējošajiem tika organizēts pasākums “Erudīts 2018”, kura laikā tika godināta Latvijas
valsts 100. proklamēšanas gadadiena, konkursa uzdevumos bija iekļauti jautājumi par
Latvijas valsts vēsturi, ģeogrāfiju, politikas aktualitātēm, kultūras un sporta notikumiem.
Pasākums norisinājās gan Jūrmalā (14.11.2018.), gan filiālē (20.11.2018.);
- koledžas Facebook.com profila lapā 18. novembrī tika publicēts video sveiciens
“100 smaidi Latvijai!”, kura tapšanas procesā bija iesaistītai koledžas studējošie,
darbinieki un administrācija;
- LU PSK Studējošo pašpārvalde organizēja dalību labdarības akcijā “Svinēsim VISI
Latvijas valsts svētkus!”, ko rīkoja biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” un
brīvprātīgo jauniešu komanda; Studējošo pašpārvaldes Facebook.com profila lapas
sekotāji tikai aicināti atbalsti Latvijas simtgades biroja rīkoto akciju “Cimdotā Latvija”.
10) LU PSK dalība karjeras pasākumos un izstādēs.
2018. gada ietvaros koledžas pārstāvji viesojās vispārizglītojošo skolu karjeras dienu
pasākumos

gan

Rīgā,

gan

reģionos,
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piedalījās

lielākajās

izglītības

izstādēs:

“SKOLA 2018”, Rīgā; “Izglītība un karjera 2018”, Rēzeknē; “Skola Skolā 2018!”,
Liepājā. Otro gadu pēc kārtas koledžas komanda nodrošināja dalību nacionālajā jauno
profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia” profesiju parādē, kurā organizēja
aktivitātes un apmeklētājiem bija iespēja iesaisties praktiskajās manipulācijās, kurās
varēja iepazīt māsas, ārsta palīga, biomedicīnas laboranta un podologa profesijas.
11) LU PSK direktore I. Eriņa saņem Jūrmalas domes Atzinības rakstu.
2018. gada 30. novembrī Jūrmalas Kultūras centrā norisinājās Jūrmalas domes rīkots
pasākums “Sabiedriskā labuma balva 2018”, kurā nominācijā “Par ieguldījumu veselības
nozares attīstībā” Atzinības raksts tika pasniegts LU PSK direktorei I. Eriņai. LU PSK
direktori Ilgu Eriņu “Sabiedriskā labuma balva 2018” nominācijai izvirzīja Latvijas
Neatliekamās medicīnas speciālistu asociācija, Atzinības rakstu pasniedza SIA “Jūrmalas
slimnīca” valdes priekšsēdētājs un Ķirurģijas nodaļas vadītājs E. Liepiņš.
12) LU PSK kā partneris grāmatas “Slimnieka ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija mājas
apstākļos. Hroniskas slimības” latviešu valodas izdevuma sastādīšanā.
2018. gada 5. decembrī LU PSK norisinājās grāmatas “Slimnieka ārstēšana, aprūpe un
rehabilitācija mājas apstākļos. Hroniskas slimības” atvēršanas svētki. Grāmatu tapusi
Polijas medicīnas zinātņu doktoru autoru kolektīva vadībā, un tā ir paredzēta gan aprūpes
veicējiem, gan slimniekiem un viņu tuviniekiem. Tulkojums latviešu valodā tapis,
pateicoties uzņēmuma “TZMO Latvija” iniciatīvai, izdevuma pamatā ir saglabāts autoru
apkopotais materiāls, kas pielāgots Latvijas situācijai. Latviešu valodas izdevuma darba
grupā tika piesaistīta LU PSK Sociālās aprūpes katedras lektore I. Vīksniņa.
13) Apstiprināta LU PSK 80. jubilejas gada notikumu programma.
2018. gada rudenī tika uzsākti gatavošanās darbi LU PSK 80. jubilejas gadam –
apstiprinātā darba grupa, izstrādāts jubilejas logo, apstiprināta notikumu programma, kurā
kā nozīmīgākie pasākumi tika izcelti:
- LU PSK 80. jubilejas gada atvēršanas svētki “Paulam Stradiņam – 123, LU PSK – 80”,
norise 17.01.2019. (Jūrmalā), 24.01.2019. (Rēzeknē);
- 2. Internacionālā nedēļa (International Week), norise 20.-23.05.2019.;
- 2. starptautiskā zinātniskā konference veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā
“IZGLĪTĪBA un PRAKSE”, norise 23.05.2019.;
- LU PSK 80. jubilejas gada salidojums, norise 24.05.2019.;
- svinīgs pasākums “LU PSK – 80”, norise 01.11.2019.
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2.2. LU PSK 2018. gada finanšu resursi
 LU PSK 2018. gada finansējumu veidoja trīs avoti:
1) Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums studiju programmu
realizācijai – 2 513 357,00 EUR;
2) Ieņēmumi

no

maksas

pakalpojumiem

un

citiem

koledžas

ieņēmumiem

–

452 448,00 EUR;
3) Eiropas Savienības organizāciju un citu starptautisku organizāciju finansētie
projekti – 97 665,00 EUR.
 LU PSK finanšu apjoms un struktūra
Ieņēmumi 2018. gadā: 3 063 470,00 EUR.

97 665,00;
3%

452 448,00;
15%

Ieņēmumi no
maksas
pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
15%
Valsts budžeta
transferti 82%

Ārvalsts finanšu
palīdzība 3%

2 513 357,00;
82%

Izdevumi 2018. gadā: 2 832 412,00 EUR.
118 079,00;
4%
Kapitālie
izdevumi 4%

Uzturēšanās
izdevumi 96%
2 714 333,00;
96%
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Uzturēšanas izdevumi 2018. gadā: 2 714 333,00 EUR.

166 995,00;
6%

Kārtējie izdevumi 6%

4 303,00; 0%

Uzturēšanās izdebumi
transferti 0%

Subsīdijas, dotācijas
un sociālie pabalsti
94%

2 543 035,00;
94%

Kapitālie izdevumi 2018. gadā: 118 079,00 EUR.

Tehnoloģiskās iekārtas
un mašīnas
Saimniecības līdzekļi
4477.00; 4%
5909.00; 5%

6247.00; 5%
8671.00; 7%
Bibliotēku krājumi
8936.00; 8%
Datortehnika un cita
biroja tehnika
Nepabeigtā
būvniecība, kapitālais
remonts un
rekonstrukcija
Datorprogrammas

83839.00; 71%
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Lai studiju procesā nodrošinātu materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un
papildināšanu atbilstoši LU PSK plānotajam budžeta līdzekļu izlietojumam, 2018. gadā tika
iegādātas vairākas tehnoloģiskas iekārtas:


Listen Talk sistēmas komplekts;



Dopleris;



Leardal mugurkaula imobilizācijas dēlis ar komplektāciju;



2 aktīvās apmācības vestes aizrīšanās gadījumiem;



2 Derma lite check ultravioletās gaismas lampas;



Mikrodermabrāzijas aparāts kosmetologiem;



Procedūras simulators;



Dzemdību un ginekoloģiskā mulāža;



Destilācijas aparāts;



5 portatīvie ultraskaņas ādas skrubji kosmetologiem;



Veco ļaužu simulācijas komplekts;



4 pārcelšanas siksnas;



Pārcelšanas disks;



Pārcelšanas svara sega.



u. c..
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3. ORGANIZĒTĀS KONFERENCES, SEMINĀRI, VIESLEKCIJAS
 2018. gada ietvaros LU PSK docētājiem tika veicināta iespēja kvalifikācijas celšanā.
Kopsavilkums par dalību konferencēs pārskata perioda ietvaros:
1. 12. sociālā darba konference “Atbildība”, Liepāja, Liepājas Universitāte, 2018. gada
6. februāris;
2. Starptautiskā studentu konference Šiauliai State College, Lietuva, 2018. gada
8. februāris;
3. Konference “Onkoloģisko pacientu rehabilitācijas multidisciplinārais raksturs un
nozīme ārstēšanas un dzīves kvalitātes veicināšanā. Latvijas situācija: pieredze un
perspektīvas”, 2018. gada 2. marts;
4. Konference “Darba un ģimenes līdzsvars”, Projekta “Elastīga bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”
noslēgums, 2018. gada 7. marts;
5. Konference “Ģimenes Latvijas 100-gadē”, 2018. gada 16. marts;
6. Latvijas Universitātes 76. konferences Starptautiskā Medicīnas sekcija, Rīga, Latvijas
Universitāte, 2018. gada 23. februāris;
7. Konference sociālā darba speciālistiem “Profesionālo kompetenču pilnveide sociālajā
darbā”, Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. gada 23. marts;
8. Starptautiska zinātniska konference “Komplementāra pieeja dzīves kvalitātes
uzlabošanai veselības nozarē”, 2018. gada 28. marts;
9. Konference “Grūtnieču diabēta pēdu aprūpe”, Vācija, 2018. gada 22. marts līdz
25. marts;
10. Latvijas Universitātes 76. konference “Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātne”,
Rīga, Latvijas Universitāte, 2018. gada 12. aprīlis;
11. Konference “Student. Science. Health 2018”, Šauļi, Lietuva, 2018. gada 12. aprīlis;
12. 1st International Scientific-Practical Conference “Innovations and Technollogies in
nursing education and practice”, Utena University of AppliedSciences, Lietuva,
2018. gada 26. aprīlis;
13. Latvijas Universitātes un Latvijas Māsu asociācijas konference “Māszinības: teorija
un prakse”, 2018. gada 12. maijs;
14. Konference “Māsu un vecmāšu izglītības un prakses vienotība: inovatīvas zināšanas,
prasmes un kompetences”, 2018. gada 17. maijs;
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15. Rēzeknes

Tehnoloģiju

akadēmijas

12.

starptautiskā

zinātniskā

konference

”Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,
2018. gada 25. maijs līdz 26. maijs;
16. Konference “Autisms un autiskā spektra traucējumi – jauns izaicinājums praksē
Latvijā”, 2018. gada 6. jūnijs;
17. Starptautiska konference “Uzlabojot pacientu drošību un pakalpojumu kvalitāti
Latvijā”, 2018. gada 7. jūnijs;
18. Starptautiskais Teodora Litta simpozijs Leipcigas Universitātes un Latvijas
Universitātes Pedagoģijas fakultātes 20 gadu sadarbībai “1918.–2018. Mācīties
demokrātiju un izdzīvot demokrātiju”, 2018. gada 14. oktobris līdz 21. oktobris;
19. Konference “Latvijas Māsu asociācijas konference veltīta LMA 30 gadu jubilejai”,
2018. gada 27. septembris;
20. Konference “21 International Long – term Care Conference”, 2018. gada
25. septembris līdz 28. septembris;
21. 7th Baltic Congress of Radiology 2018, Kauņa, Lietuva, 2018. gada 5. oktobris līdz
6. oktobris;
22. Konference “Uzdrīksties uzvarēt 2018/ Biznesā kā sportā!”, Rīga, 2018. gada
15. oktobris;
23. Latvijas kosmētiķu un kosmetologu asociācijas konference “Multidisciplinārā pieeja
aknes terapijā”, 2018. gada 2. novembris;
24. Latvijas Ārstu biedrības starpdisciplinārā konference “Estētiskā medicīna”, 2018. gada
3. novembris;
25. Konference “Sociālais darbs institūcijā”, 2018. gada 16. novembris;
26. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Inovācijas bērnu attīstības traucējumu
diagnostikā un terapijā”, 2018. gada 19. novembris;
27. Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas zinātniskā konference, kas veltīta
Diagnostiskās radioloģijas institūta atklāšanai, 2018. gada novembris;
28. Konference “Vai viegli dzīvot sabiedrībā? Invaliditāte.”, 2018. gada 27. novembris;
29. Konference “Labā prakse autisma jomā. Kā uzlabot sociālās prasmes darbā ar
klientiem ar autismu?”, 2018. gada 14. decembris un 15. decembris.
 2018. gadā veicināta sadarbība ar izglītības iestādēm, profesionālajām apvienībām:
1. Dalība Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes 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. Sadarbība ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latvijas Universitātes
Medicīnas fakultāti, Liepājas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti;
4. Tikšanās ar SIA “Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas” valdes pārstāvi, SIA “Mājas
aprūpe” un IKC “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālās struktūrvienības
pārstāvjiem;
5. Dalība 11. Eiropas radiogrāferu asociāciju pārstāvju tikšanās, Remscheida, Vācija,
2018. gada 15. novembris līdz 18. novembris.
 LU PSK docētāju profesionālā pilnveide 2018. gadā:
1.

Starptautiskā studentu olimpiāde “Masāžas prasmes”. 2018. gada 1. janvāris līdz 2.
janvāris. Rīko: LU RMK, norises vieta: LU RMK;

2.

Seminārs, Sociālās uzņēmējdarbības diena (aktualitātes), Jūrmala, 2018. gada 31.
janvāris;

3.

Docētāju studijas doktorantūrā un maģistrantūrā;

4.

Mācības “Manuālā limfodrenāža”, 2018. gada 1. marts līdz 4. marts, Rīga, LĀPPOS;

5.

Projekta Nr. NPHZ-2017/10151 seminārs: Study quality in terms of multiculturalism
in the Baltic countries, 2018. gada 21. marts līdz 23. marts, Rīga;

6.

Seminārs “Senioru dzīves kvalitāte”, 2018. gada 9. aprīlis;

7.

VII International Students Massage Championship, Kauno kolegija, Lietuva, 2018.
gada 12. aprīlis;

8.

3. Starptautiskais studentu meistarības konkurss, Daugavpils Universitāte un
Daugavpils Medicīnas koledža, 2018. gada 24. aprīlis;

9.

Seminārs “Zīmols (n.) – stāsts, kas nekad neapstājas”, 2018. gada 6. septembris;

10. “Darba aizsardzības aktualitātes. Droša un veselīga uzvedība darba vietās – kā mainīt
attieksmi?”, 2018. gada 18. septembris;
11. Pieredzes apmaiņas vizīte Raoul Wallberg skola, Budapešta, Ungārija, 2018. gada 17.
septembra līdz 21. septembrim;
12. Seminārs

“Stratēģiskās

partnerības

loma

augstākās

izglītības

kvalitātes

paaugstināšanai”, 2018. gada 25. septembris;
13. Seminārs “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”, Liepāja, 2018. gada 27.
septembris;
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14. Semināru cikls “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”, Valmiera, 2018. gada
17. oktobris;
15. Grāmatas “Latvijas ārstniecības iestāžu gatavība katastrofu pārvarēšanā” atvēršana
2018. gada 22. oktobris, Rīko LU;
16. Mācības “Pēdas aprūpe pēc Baumana metodes”, Maskava, 2018. gada 26. oktobris
līdz 28. oktobris;
17. Seminārs “akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana: izaicinājumi un
pieredze”, 2018. gada 8. novembris;
18. Seminārs “Datu izmantošana medicīnas pētījumos Latvijā”, 2018. gada 16. novembris;
19. Dalība Latvijas Universitātes un Garīgās veselības aprūpes māsas konferencē, 2018.
gada 29. novembris;
20. Pētnieku akadēmijas lekcija “Zinātnes komunikācija”, 2018. gada 15. novembris;
21. Grāmatas “Slimnieka ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija mājas apstākļos”, 2018. gada
5. decembris;
22. Apmācības “Etiķetes un saskarsmes prasmes reālajā un virtuālajā vidē”, 2018. gada
23.–15. novembris, 22. novembris, 29. novembris un 6. decembris;
23. Dalība Eiropas Reanimācijas Padomes tālākizglītības kursos “Bērnu atdzīvināšana”,
2018. gada 13. decembris līdz 17. decembris.
 LU PSK organizētās konferences un vieslekcijas 2018. gadā
1. tabula
“LU PSK organizētās konferences un vieslekcijas 2018. gadā”
Nr.
p.
k.

NOSAUKUMS

NORISES
LAIKS

1.

Vieslekcija “Apiterapija un biškopības produkti”

2.

Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences sekcija
“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”

22.02.2018.

3.

Vieslekcija “Darbs ar agresīvu klientu”

02.03.2018.

4.
5.
6.
7.

2. studentu un akadēmiskā personāla starptautiskā zinātniska konference
“Veselība. Labsajūta. Prakse.”
Vieslekcija “Novitātes algoloģijā”
LU PSK un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 9. studentu
konference “Sāpes
Medicīnas tehnoloģiju katedras starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā
konference “Profesionālās kompetences mūsdienu medicīnas tehnoloģiju
inovāciju laikmetā”
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09., 22.02.2018.

19.04.2018.
21., 26.04.2018.
26.04.2018.
01.12.2018.

4. TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU ORGANIZĒŠANA
2. tabula
“LU PSK organizētie tālākizglītības kursi 2018. gadā”
Nr.
p.
k.

Apmācību veikšanas
vieta

1.

LU PSK

2.

LU PSK

3.

Valsts Asins donoru
centrs

4.

LU PSK

5.

SIA “Jēkabpils
reģionālā slimnīca”

6.

SIA “Gulbenes un
Balvu slimnīcu
apvienība”

7.

SIA ”Daugavpils
reģionālā slimnīca”

8.

LU PSK

Apmācību nosaukums

Profesionālās pilnveides izglītības programma
''Fizikālā medicīna un rehabilitācija māsas
darbā''
Kvalifikācijas uzturošie kursi
''Neatliekamā medicīniskā palīdzība un
katastrofu medicīna''
Kvalifikācijas uzturošie kursi
''Neatliekamā medicīniskā palīdzība un
katastrofu medicīna''
Profesionālās pilnveides izglītības programma
''Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē''
Kvalifikācijas uzturošie kursi
''Mākslīgi elpināma pacienta aprūpe intensīvās
terapijas nodaļās''
Kvalifikācijas uzturošie kursi
“Akūtu kardiālu pacientu novērtējums,
pamatojoties uz klīniku un elektrokardiogrāfisko
atradni, aprūpes un terapijas taktika intensīvās
terapijas un citu profilu nodaļās”
ESF projekti 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 (VM2018/5/ESF):
09.10.2018. līguma Nr. 01-32.1.3.2/114
neformālās izglītības programma
“Transfuzioloģijas pamati”
ESF projekti 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 (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”)
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Apmācību
mērķauditorija un
skaits

Māsas – 11
Ārstniecības
personas – 48
Ārstniecības
personas – 18
Ārsta palīgi – 39
Ārstniecības
personas – 22
Ārstniecības
personas – 44

Ārsti, ārsta palīgi,
māsas,
vecmātes – 30

Ārsti, ārsta palīgi,
māsas – 30

9.

LU PSK

10.

LU PSK

11.

LU PSK

Tālākizglītības kursi
“Radiācijas drošība un kvalitātes
nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma
avotiem medicīnā”
Tālākizglītības kursi
“Radiācijas drošība un kvalitātes
nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma
avotiem medicīnā”
Tālākizglītības kurss
“Saskarsme un tās īpatnības pacientu aprūpē
radioloģijā”
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Praktizējoši
radiologa asistenti
un radiogrāferi – 31
Praktizējoši
radiologa asistenti
un radiogrāferi – 31
Praktizējoši
radiologa asistenti
un radiogrāferi – 39

5. INFORMĀCIJA PAR STUDENTIEM
Uzņemšana studijām 2018. gadā LU PSK un LU PSK Rēzeknes filiālē tika rīkota gan
pavasara, gan rudens semestrī.
LU PSK uzņemšana pavasara semestrī tika veikta maksas studiju programmā
“Podoloģija”.
LU PSK uzņemšana rudens semestrī 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 tika veikta divās studiju
programmās: “Māszinības”, “Ārstniecība”.
Uzņemšanas laikā 2018. gada pavasara semestrim dokumentus iesniedza 16
reflektanti, rudens semestrim – 616 reflektants.
LU PSK 2018. gadā kopā imatrikulēja 573 studējošos, no kuriem Jūrmalā studijas
uzsāka 493 studējošie, LU PSK Rēzeknes – 80. Skatīt tabulu Nr. 3.
3. tabula
“LU PSK imatrikulēto skaits 2018./2019.akadēmiskajā studiju 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

41722

Ārstnieciskā masāža
KOPĀ:

119
72
35
28
28
152
46
51
42

Imatrikulēti 2018. gadā
NO TIEM PAR
Rēzeknes
budžeta
studiju
filiālē
līdzekļiem
maksu
119
49
72
31
35
28
28
152
30
16
51
42

573

80

464

109

Imatrikulēti
2017. gadā
94
74
25
38
43
43
53
27
63
460

2018. gadā LU PSK kopā studēja 1011 studējošais, no kuriem par valsts budžeta
līdzekļiem – 787, par maksu – 224. Studējošo skaita sadalījums pa studiju programmām un
studiju gadiem, skatīt tabulu Nr. 4.
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4. tabula
“LU PSK studējošo skaits 2018./ 2019. 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

119
72
35
28
28
152
46
51
42
573

56
39
8
25
29
31
46
25
44
303

47
39

21

28
135

Studējošie
kopā
222
150
43
53
78
183
92
104
86
1011

NO KOPĒJĀ
STUDĒJOŠO SKAITA
par
budžeta
par maksu
līdzekļiem
222
150
43
53
78
183
58
34
104
86
787
224

LU PSK absolventu sadalījums pa studiju programmām 2017./2018. un 2018./2019.
akadēmiskajā gada salīdzinājums. Skatīt tabulu Nr. 5.
5. tabula
“LU PSK absolventu skaita salīdzinājums”
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:

2017./ 2018. akadēmiskā
gadā
kvalifikāciju ieguvuši
59
35
19
25
17
23
36
34
31
279
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2018./ 2019. akadēmiskā
gadā
kvalifikāciju ieguvuši
53
41
6
23
21
27
42
24
42
279

6. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
LU PSK 2018. 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.
2018. gads ir gads, kad tiek 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. 2018. gadā LU PSK finansiāli atbalstīja personāla pieredzes apmaiņu ārvalstīs.
Tiek turpināta dalība ERASMUS+ KA203 projektā “E-“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.
LU PSK īstenoja ERASMUS+ programmas KA107 projektu, sadarbībā ar
partnervalstīm – uzņemot pieredzes apmaiņā viesus no Baltkrievijas Valsts universitātes,
Minskas.
2018. gadā tika realizēts NORPLUS projekts “Study quality in terms of
multiculturalism in the Baltic countries”, (01.09.2017.– 31.10.2018.), projektā bija iesaistītas
astoņas augstskolas no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas. LU PSK darbojās kā partneris,
nodrošinot informāciju par studentu mobilitāti.
Lai paplašinātu sadarbības iespējas, pilnveidotu studiju procesa kvalitāti un
nodrošinātu studentiem un koledžas personālam iespēju izvēlēties pieredzes apmaiņas vietas,
tika papildināti esošie sadarbības līgumi.
LU PSK personāla interese doties ERASMUS+ mobilitātē palielinās ik gadu, jo tā
sniedz neatkārtojamu pieredzi, profesionālo pilnveidi un jaunas idejas savu studiju kursu
realizēšanā. Savukārt studentu mobilitāte 2018. gadā ir kritusies, salīdzinot ar iepriekšējiem
periodiem. Iemesli – studenti arvien vairāk noslēdz darba attiecības un nevēlas mobilitātes
periodā tās zaudēt.
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2018. 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 studentus.
6.1. LU PSK studentu mobilitāte
Studiju virziens “Veselības aprūpe”
Studentu mobilitātē kopumā no studiju virziena “Veselības aprūpe” devās –
31 students. Pirmo reizi studiju programmas “Estētiskā kosmetoloģija” studente īstenoja
mobilitātes praksi – nesenais absolvents. Skatīt tabulu Nr. 6.
6. tabula
“LU PSK studiju virziena “Veselības aprūpe” studentu mobilitāte”
Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.

Tartu Health Care College
Tartu Health Care College
Coimbra Health School
CESPU
Trakya University Stara Zagora Medical
College
Plovdiv University Medical College
Uteno University of Applied Sciences
Kauno Kolegija

4
1
2
1
1

Prakses
ilgums
mēnešos
3
2
2
3
3

2
1
1

2
4
2

2

2

1
1
2
1
1
1

3
2
2
2
2
3

P
RA
EK
BML
M
RA

16.
17.
18.

Paņevežys University of Applied
Sciences
University of Valencia
University of Valencia
University of Valencia
IES Santa Barbara
IES Santa Barbara
Centro Publico Integrado de Formacion
Profesional Ausias
Podologieschule Bodensee
Ruck-Knörzer Fusspflege
Sozialpflegeschulen Heimerer GmbH

M
EK
EK (nesenais
absolvents)
AM

1
1
2

2
2
2

P
P
P

19. VĀCIJA

MAMMA SPA

1

3

EK

20.

MHH

1

2

BML

21.

Dambo Privatpraktika

2

2

AM

22. ITĀLIJA

Universita Politecnica delle Marche

1

2

M

Valsts
IGAUNIJA
PORTUGĀLE
BULGĀRIJA

6.
7.
8.

Studentu
skaits

Prakses vieta

LIETUVA
9.
10.
11.
12.
13. SPĀNIJA
14.
15.

Studiju
programma*
M
RA
RA
RA
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.
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Fotogrāfiju pārskats:
LU PSK studenti programmas ERASMUS+ mobilitātē Spānijā, Vācijā, Bulgārijā.

Fotogrāfijas no LU PSK studentu personīgajiem arhīviem.

Studiju virziens “Sociālā labklājība”
Studiju virzienā Sociālā labklājība mobilitātē devās – 5 studenti. Skatīt tabulu Nr. 7.
7. tabula
“LU PSK studiju virziena “Sociālā labklājība” studentu mobilitāte”
Nr.
p.
k.
1.
2.

Valsts

1
2

Prakses
ilgums
mēnešos
2
2

2

3

Studentu
skaits

Prakses vieta

Lomža University of Applied Sciences
Šiauliai State College
Trakyia University Medical College
3. BULGĀRIJA
Stara Zagora
* Studiju programma “Sociālā rehabilitācija” – SR.
POLIJA
LIETUVA
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Studiju
programma*
SR
SR
SR

Fotogrāfiju pārskats:
LU PSK studente programmas ERASMUS+ mobilitātē Lietuvā.

Fotogrāfijas no LU PSK studentes personīgajiem arhīviem.

6.2. Ārvalstu studenti LU PSK
LU PSK 2018. gadā kopumā uzņēma 71 ārvalstu studentu. Studiju virzienā “Veselības
aprūpe” uzņēma 58 ārvalstu studentus, kas piedalījās pieredzes apmaiņas programmā
ERASMUS+, īstenojot praksi koledžas sadarbības institūcijās. Studenti tika uzņemti no
Portugāles, Itālijas, Lietuvas, Igaunijas, Spānijas un Slovēnijas. Pirmo reizi tika uzņemti
studenti no Somijas un Francijas. Studiju virzienā “Sociālā labklājība” tika uzņemti
13 studentu ERASMUS+ programmas ietvaros no Vācijas, Igaunijas un Lietuvas.
Šajā gadā tika īstenotas vairākas mobilitātes, kuru ilgums bija līdz vienam mēnesim,
īpaši no Slovēnijas, Spānijas un Igaunijas. Ieinteresētākās studiju programmas – “Estētiskā
kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā masāža”.
Kā tradīcija ir uzsākta pieredzes apmaiņas vizīte no Tartu Health Care College,
Igaunija, kuras ietvaros 60 medicīnas studenti apmeklēja LU PSK, lai gūtu ieskatu studiju
programmā “Podoloģija”. Studentiem pavadošā persona ir ārējo sakaru koordinators, kas veic
arī tulka pienākumus. 2018. gadā šādas vizītes tika organizētas divas reizes.
Kopumā ir pieaudzis studentu skaits, kas vēlas īstenot ERASMUS+ prakses mobilitāti
Latvijā. Šobrīd ir studenti, kas atkārtoti atgriežas praksē Latvijā.
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6.3. LU PSK pasniedzēju mobilitāte
LU PSK docētāji un administratīvais personāls 2018. gadā varēja izmantot Eiropas
Savienības Izglītības programmas ERASMUS+ mobilitātes iespējas, kā arī īstenot pieredzes
apmaiņas braucienus no koledžas finanšu līdzekļiem.
Februārī Sabiedrisko attiecību speciāliste A. Grase un ārējo sakaru koordinatore
A. Grauduma piedalījās vizītē uz Tartu Health Care College, Igaunija kopā ar Latvijas
Koledžu asociācijas Studentu padomi. Martā kvalitātes sistēmas projektu vadītāja
L. Mihailovska apmeklēja mācību mobilitāti Grieķijā, ERASMUS+ programmas ietvaros, lai
pilnveidotu zināšanas kvalitātes sistēmas nodrošināšanā. Medicīnas tehnoloģiju katedras
pārstāves A. Koha, M. Saulīte un T. Ivanova piedalījās Podoloģijai veltītā konferencē
Radolfzell, Vācijā, kas ir koledžas sadarbības partnerskola. Aprīlī Ārstniecības katedras
pārstāves I. Strode, I. Dupure un ārējo sakaru koordinatore A. Grauduma apmeklēja Turku
University of Applied Sciences, Somijā, lai piedalītos projekta “E-Medication Passpot –
cultural adaption of learning tool for ensuring the development of medication competence of
graduate nurses” (eMed-PASS) seminārā. Sociālās aprūpes katedras lektores L. Priede un
I. Vīksniņa devās ERASMUS+ mobilitātē uz Zviedriju,

Swedish Care Center.

Maijā

Sociālās aprūpes katedras pārstāves D. Erkena un K. Vītoliņa, īstenojot ERASMUS+
programmas KA107 projektu ar partnervalstīm, devās pieredzes apmaiņas vizītē uz
Baltkrievijas Valsts Universitāti, Minska, Baltkrievijā. Septembrī ārējo sakaru koordinatore
A. Grauduma, sabiedrisko attiecību speciāliste A. Grase un dienesta viesnīcas vadītāja
D. Bakāne ERASMUS+ programmas ietvaros apmeklēja jaunu sadarbības skolu Budapeštā,
Ungārijā – Raoul Wallenberg. Oktobrī Medicīnas tehnoloģiju katedras lektore I. Marriotta
Kauņā, Lietuvā apmeklēja 7th Baltic Congress of Radiology 2018. Atkārtota tikšanās notika
ERASMUS+ KA203 projekta “eMed-PASS” dalībniekiem – Turku University of Applied
Sciences, Somijā, kurā piedalījās A. Grauduma, I. Strode un I. Dupure. Oktobrī noslēdzās
NORDPLUS projekts “Study Quality in terms of multiculturalism in the Baltic Countries”
Tallinn Health Care College, Igaunija, kuru apmeklēja koledžas personāls – A. Grauduma,
A. Grase, R.Melbārde-Vāvere un M. Zute. Medicīnas tehnoloģiju katedras lektore S. Harju
piedalījās apmācībās “Pēdas aprūpe pēc Baumana metodes” Maskavā, Krievijā. Savukārt
novembrī S. Harju ERASMUS+ programmas ietvaros devās pieredzes apmaiņā uz
Podologieschule Ruck, Vācijā. Medicīnas tehnoloģiju katedras pārstāves I. Marriotta un
E. Rutka novembrī apmeklēja ikgadējo EFRS tikšanos Remscheida, Vācijā.
Kopumā no LU PSK tika organizētas 30 docētāju un vispārējā personāla mobilitātes.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 2018. gadā tika īstenots par 10 mobilitātēm mazāk.
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6.4. Ārvalstu pasniedzēji LU PSK
2018. gadā koledža pieredzes apmaiņā uzņēma vairākas grupas ar ārvalstu
pasniedzējiem un personālu. Starptautiskās zinātniskās konferences “Veselības aprūpes un
sociālā labklājības kvalitāte – Izglītība un prakse” ietvaros, koledža uzņēma viesus no
Lietuvas, kur studenti kopā ar lektori prezentēja aktualitātes skaistumkopšanas nozarē
Lietuvā. Februārī koledžā viesojās pārstāvji no Lääne-Viru College, Igaunija, lai iepazītos ar
sociālās labklājības sistēmu Latvijā. Kā ik gadu, koledžu apmeklēja studentu grupa no Tartu
Health Care College, Igaunija, ar ārējo sakaru koordinatoru D. Jantra. Aprīlī LU PSK
apmeklēja Masāžas privātprakses īpašnieks N. Dombo no Vācijas, lai iepazītos ar koledžas
darbību un pārrunātu turpmāko sadarbību. Maijā koledžu apmeklēja delegācija no
Baltkrievijas Valsts Universitātes, Baltkrievija, ERASMUS+ programmas KA107 projekta
ietvaros, piedaloties vizītēs dažādās sociālās labklājības institūcijās. Jūnijā tika organizēta
vizīte 12 viesiem no Vācijas Vecu cilvēku aprūpes skolas Vogelsberg Pflegeakademie.
Tika uzņemti lektori pieredzes apmaiņai no Spānijas, Francijas, Portugāles, Lietuvas
un Somijas.
Gada nogalē tika organizēta potenciālā NORDPLUS projekta grupas tikšanās, kopā ar
Tartu Health Care College Igaunijā, Kauno Kolegija Lietuvā, Savonia University of Applied
Sciences Somijā.
Kopumā koledžā ERASMUS+ progarmmas ietvaros viesojās 23 ārvalstu lektori, skatīt
tabulas Nr. 8, Nr. 9.
8. tabula
“Ārvalstu pasniedzēji LU PSK, studiju virziens “Veselības aprūpe””
N.p.k.

Vārds, uzvārds

1.

K. Jenko

2.

A. Caseiro

3.

J. Alakulppi

4.

M. Paldanius

5.

A. Savolainen

6.

L. Mokkeddem

7.

A. L. Jussila

8.

R. Stoyanova

9.

S. Papanov

Skola
Secondary School of Nursing
Ljubljana, Slovēnija
Coimbra Health School, Potugāle

Oulu University of Applied Sciences,
Somija
Oulu University of Applied Sciences,
Somija
Oulu University of Applied Sciences,
Somija
IFITS,
Francija
Oulu University of Applied Sciences,
Somija
Medical University Plovdiv,
Bulgārija
Medical University Plovdiv,
Bulgārija
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Mobilitātes
veids
Pieredzes
apmaiņa
Docēšana
Docēšana
Docēšana
Pieredzes
apmaiņa
Pieredzes
apmaiņa
Docēšana
Pieredzes
apmaiņa
Pieredzes
apmaiņa

Lekcija

Applied Clinical
poteomics and
peptidomics.
Open dialogue in
Nursing
Laboratory diagnosis of
infectious diseases.

Radiation Therapy

10.

L. Gukauskiene

11.

A. Butkuviene

12.

I. Kupčiūnaite

13.

J. Kaziukonyte

14.

V. Rakauskiene

15.

D. Bakšys

16.
17.

D. BeržinskieneJuozainiene
M. Hafner

18.

S. Ovrutskij

19.

M. Arguelles

20.

N. Resines

Panevežys University of Applied
Sciences, Lietuva
Panevežys University of Applied
Sciences, Lietuva
Panevežys University of Applied
Sciences, Lietuva
Panevežys University of Applied
Sciences, Lietuva
Panevežys University of Applied
Sciences, Lietuva
Panevežys University of Applied
Sciences, Lietuva
Panevežys University of Applied
Sciences, Lietuva
Secondary School for Pharmacy,
Cosmetics and Health Care, Slovēnija
Berlin Herzzentrum,
Vācija
IES Nr.1de Gijon,
Spānija
IES Nr.1de Gijon,
Spānija

Docēšana

Anatomija

Docēšana

Body language

Docēšana

Body language

Pieredzes
apmaiņa
Docēšana

Body language

Pieredzes
apmaiņa
Pieredzes
apmaiņa
Pieredzes
apmaiņa
Pieredzes
apmaiņa
Pieredzes
apmaiņa
Pieredzes
apmaiņa

9. tabula
“Ārvalstu pasniedzēji LU PSK, studiju virziens “Sociālā labklājība””
N.p.k.
1.

Vārds, uzvārds
H. Pietilainen

2.

I. Kaminskiene

3.

I. Gaigalaite

Skola
Oulu University of
Applied Sciences,
Somija
Utena University of
Applied Sciences,
Lietuva
Utena University of
Applied Sciences,
Lietuva

Mobilitātes veids
Pieredzes apmaiņa

Lekcija

Docēšana

Presentation about Lithuanian
Social service system

Docēšana

Supervision mission in Social
Work

6.5. Secinājumi
1.

Ir papildināti sadarbības līgumi, lai pilnvērtīgāk varētu īstenot mobilitātes.

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.

3.

Lektoriem ir iespēja doties ERASMUS+ pieredzes apmaiņā, izmantojot Eiropas Komiijas
Izglītības

programmas

ERASMUS+

finansējuma

līdzekļus,

Valsts

budžeta

līdzfinansējumu, kā arī ir saņemts koledžas finansiālais atbalsts.
4.

Koledža ir uzsākusi darbību starptautiskos partnerības projektos, kā arī tiek organizētas
pārrunās par nākamā gada projektu sagatavi un iesniegšanu.

5.

Iebraucošo studentu skaits ir palielinājies, kas ir pozitīvi un apliecina koledžas
sagatavotību kvalitatīvai prakses organizēšanai.
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6.

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

7.

Lektori no ārvalstīm atkārtoti ierodas koledžā, lai vadītu vieslekcijas studentiem.

8.

LU PSK ir kļuvusi atpazīstama starp Eiropas medicīnas koledžām.

9.

Noslēdzas NORDPLUS projekts, LU PSK ir gatava jauniem izaicinājumiem.

10. Pirmo reizi tika īstenots ERASMUS+ programmas KA107 projekts sadarbībā ar
programmas partnervalstīm.
11. Studentu mobilitātes skaits ir vidēji 4% no visa kopējā studējošo skaita.
12. LU PSK docētāji un personāls dodas uz apmācībām, ne tikai pieredzes apmaiņā, kas tiek
vērtēts ļoti pozitīvi.
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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.
2018. gadā trīs LU PSK docētāji turpināja studijas doktorantūrā.
10. tabula
“LU PSK personāls 2017. un 2018. gadā”
LU PSK personāls
2017. g.

2018. g.

41
10

41
10

31

31

-

-

29
70

30
71

1

1

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

11. tabula
“LU PSK akadēmiskā personāla pamatdarbā sadalījums
pēc vecuma 2017. un 2018. gadā ”
LU PSK akadēmiskā personāla pamatdarbā
sadalījums pēc vecuma

2017. g.

2018. g.

jaunāki par 25 gadiem

41
-

41
-

25 - 29 gadi

3

1

30 - 34 gadi

2

3

35 - 39 gadi

3

4

40 - 44 gadi

3

4

45 - 49 gadi

7

7

50 - 54 gadi

5

3

55 - 59 gadi

5

6

60 - 64 gadi

7

7

65 gadi un vecāki

6

6

32

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 2018. gadā tika izmantoti sekojošu SP funkciju
nodrošināšanai:
1) 34,5% – studējošo vides un sadzīves apstākļu nodrošināšana
(interneta pieslēguma nodrošināšana dienesta viesnīcā, atpūtas telpas uzturēšana);
2) 16% – studējošo dalības nodrošināšana sporta aktivitātēs
(“Stipro skrējiens”, “Lattelecom Rīgas maratons”, “20. Veselības dienas”, “Electric
run Jūrmala”, “Latvijas XXIX Universiāde”);
3) 14,5% – kultūras un ārpus studiju procesa pasākumu organizēšana studējošajiem
(“LU PSK boulinga turnīrs”, “Fukši”, “Erudīts”, Ziemassvētki);
4) 11,5% – pasākumi mobilitātes programmas ERASMUS+ studējošajiem
(“ERASMUS+ ekskursija”, “Internacionālais vakars”);
5) 7,6% – pasākumu organizēšana LU PSK Rēzeknes filiāles studējošajiem
(LU PSK Rēzeknes filiāles 10 gadu jubileja, “Erudīts 2018 – Rēzeknē”, “LV 100”);
6) 5,5% – pateicības par darbu SP, līdzdalību koledžas tēla atpazīstamības
veicināšanas aktivitātēs;
7) 4,6% – sadarbības nodrošināšanai ar partneraugstskolām Latvijā un ārvalstīs
(dalība konferencēs, pieredzes apmaiņas braucieni);
8) 4,5 % – līdzdalība LU PSK sabiedrisko attiecību pasākumos
(“Skola”, “SkillsLatvia”, karjeras dienas skolās u.c.);
9) 1% – dalība profesionalitātes konkursos
(“VII International Students Massage Championship” (Kauņa, Lietuva), “Māsu
meistarības konkurss” (Daugavpils, Latvija));
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10) 0,3% – līdzdalība Jūrmalas pilsētas organizētajos apsākumos.
Lai SP nodrošinātu sekmīgu informācijas apriti ar koledžas studējošiem, tiek
izmantots e-pasts – lupsk.studenti@gmail.com, sociālo tīklu platformā Facebook.com ir
ieveidots un uzturēts SP lapas profils, kā arī tiek organizētas klātienes tikšanās.
2018. gada LU PSK deleģētie pārstāvji līdzdarbojās 2017./ 2018. akadēmiskā gada
rudenī dibinātajā Latvijas Koledžu asociācijas (turpmāk tekstā – LKA) Studentu padomes
darbībā, kurā ir iesaistīti pārstāvji no divdesmit četrām Latvijas koledžu Studējošo
pašpārvaldēm. LU PSK SP aktivitātes jaundibinātajā LKA Studentu padomē:
1) 08.02.2018., LKA Studentu padomes pieredzes apmaiņas brauciens uz Tartu
(Igaunija) – braucienu organizēja LU PSK SP sadarbībā ar koledžas ārējo sakaru
koordinatoru un sabiedrisko speciālisti, vizītes laikā studējošie viesojās Tartu Health Care
College, kurā tikās ar ārējo sakaru koordinatoru un augstskolas pārstāvjiem no Studentu
padomes, piedalījās organizētās meistarklasēs un lekcijās, apskatīja Tartu vecpilsētu un
viesojās Tartu Universitātes galvenajā ēkā;

2) 18.10.2018., LKA Studentu padomes saliedēšanas pasākums – tikšanās laikā
jaunieši Ogres Valsts tehnikumā centās izvērtēt savas darbības mērķus un galvenos
uzdevumus, aktīvi iesaistījās jaunu ideju ģenerēšanā, plānoja turpmāko LKA Studentu
padomes darbu un diskutēja par paveikto. Dienas kopsavilkumā dalībnieki atzinīgi novērtēja
tikšanos un vērtīgi kopā pavadīto laiku, kā arī piekrita, ka iesāktais darbs ir sekmīgi jāturpina.
LU PSK SP pārstāvēja deleģētie biedri.
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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
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8.2. Kopsavilkums par LU PSK Studējošo pašpārvaldes organizētajiem pasākumiem un
dalību pasākumos ārpus koledžas 2018. gadā
 23.-25.02.2018. – LU PSK dalība starptautiskajā izglītības izstādē “Skola 2018”.
Lielākajā ikgadējā izglītības iestāžu izstādē Latvijā apmeklētājiem ik gadu tiek piedāvāta
daudzpusīga informācija par izglītības iespējām. LU PSK 2018. gada stendā interesentus
sagaidīja koledžas docētāji, studējošie, SP komanda un absolventi, kuri iepazīstināja ar
studiju programmām un piedāvāja iesaistīties dažādās aktivitātēs. SP locekļi sniedza
informāciju par studiju procesu un pasākumiem, kādos var iesaistīties, studējot koledžā.

 15.03. un 22.03.2018. – LU PSK Atvērto durvju dienas pasākumi.
SP locekļi pasākuma darba grupas sastāvā, uzdevums – apmeklētajiem organizēt
ekskursijas pa koledžu, izrādīt praktisko nodarbību kabinetus, laboratorijas, simulācijas
klases, aicināt iesaistīties aktivitātes, kas ļauj praktiski darboties, lai iepazītu kādu no
deviņām profesiju, ko var apgūt koledžā. Otro gadu pēc kārtas LU PSK Atvērto durvju
dienās piedalījās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde.

 15.03.2019. – “LU PSK boulinga turnīrs 2018”.
SP organizēts pasākums ar mērķi izveidot koledžas studējošo komandu 9. boulinga
turnīram, ko organizē Latvijas Koledžu asociācija sadarbībā ar Latvijas Koledžu Studentu
padomi. LU PSK 2018. gada boulinga turnīrā kopā piedalījās 5 komandas.
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 10.04.2018. – dalība LKA 9. boulinga turnīrā.
Boulinga turnīrs tiek rīkots ar mērķi popularizēt sporta veidu studējošo vidū, komandu
saliedēšana un koledžu kā izglītības iestāžu popularizēšana. Turnīrā piedalījās 21 studentu
komanda, LU PSK komanda “Koledžas zaķi” kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu.

 18.04.2018. – “Internacionālais vakars 2018”.
Tradicionāls SP pasākums, kas tiek organizēts sadarbībā ar ārējo sakaru koordinatoru, lai
veicinātu

sadraudzību

starp

ERASMUS+

mobilitātes

programmas

un

LU PSK

studējošajiem. 2018. gada pasākumā pārstāvētās valstis – Latvija, Lietuva, Bulgārija,
Francija, Portugāle, Spānija. Kā īpašie viesi pie jauniešiem viesojās ESN Latvia pārstāvji.
Pasākuma pirmajā daļā LU PSK partneraugstskolu studējošie klātesošos iepazīstināja ar
prezentācijām par savu pārstāvēto valsti, tās kultūru, tradīcijām, ģeogrāfiju, nacionālo
virtuvi un augstskolu, kurā studē. SP stāstīja par koledžu un Latviju, akcentējot valsts
simtgadi. Otrajā daļā bija iespēja doties pie degustāciju galda un neformālā gaisotnē
nobaudīt jauniešu sagatavotos savas valsts nacionālos ēdienus, pavadot kopīgi vakaru.

 05.05.2018. – Dalība “Stirpo skrējiens 2018”
SIA “Stipriem Events & Media” organizēts pasākums, kura mērķis – popularizēt aktīvu un
veselīgu dzīvesveidu, izveidot jaunus tradicionālus sporta svētkus. LU PSK pasākumā
pārstāvēja studējošie, kuri startēja gan individuālajās, gan komandu disciplīnās.
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 20.05.2018. – Dalība “Lattelecom Rīgas Maratons 2018”.
SIA “Nords Event Comunications” organizēts pasākums, kura mērķis ir veicināt skriešanas
popularitāti kā veselīga un sportiska dzīvesveida sastāvdaļu. 2018. gada maratonā LU PSK
pārstāvēja 19 studējošie.
 23.05.2018. – SP ekskursija kopā ar mobilitātes ERASMUS+ studējošajiem.
Tradicionāla ekskursija, ko SP organizē sadarbībā ar ārējo sakaru koordinatoru. 2019. gadā
koledžas studējošie kopā ar studējošajiem no Portugāles, Spānijas un Lietuvas devās
iepazīt Vidzemi, viesojās Siguldā un iepazina mazpilsētu Raunu.

 26.05.2018. – dalība Jūrmalas pilsētas kūrortsezonas atklāšanas gājienā.
Jūrmalas pilsētas domes pasākums “Kūrorta svētki”, kuru ik gadu atklāj ar tradicionālo
svētku gājienu. Kā ierasts starp gājiena dalībniekiem bija arī LU PSK komanda, kura kā
savu vizītkarti bija sagatavojusi saukli: Studentiem ir čaklas rokas, Visi darbi raiti sokas.
Mīl tie pacientus un dzīvi, Latīniski runā brīvi!
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Jūnijs, 2018 – LU PSK 2017./ 2018. akadēmiskā gada vasaras izlaidumi.
2018. gada vasaras izlaidumos LU PSK absolvēja 340 kvalificētas ārstniecības personas un
speciālisti sociālās labklājības jomā. Izlaidumos tika pasniegtas atzinības studējošajiem,
kuri studiju laikā darbojās SP un piedalījās koledžas tēla popularizēšanas pasākumos.
 03.-05.08.2018. – dalība 20. 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 3. vietu no 36 sporta spēļu komandām. Koledžas komandu veidoja
koledžas studējošie, starp kuriem bija arī SP pārstāvji, darbinieki, absolventi un draugi.

 29.09.2018. – dalība “Electric run Jūrmala 2018”.
Jūrmalas pilsētas un www.baltijasmaratoni.lv organizēts skrējiens – LED gaismu un
mūzikas apvienojumus sportiskā aktivitātē. LU PSK pasākumā pārstāvēja SP komanda.
 10.10.2018. – “Fukši 2018”.
Ikgadējais pasākums pirmo kursu studējošiem. Par 2018. gada pasākuma dresscode tika
noteikts: the walking dead. Pasākuma otrās daļā ar mērķi piesaistīt jaunus biedrus SP
organizēja iepazīšanos, kurā plašāk stāstīja par SP darbību, funkcijām un organizētajām
aktivitātēm. Arī LU PSK Rēzeknes filiālē 2018. gada 8. oktobrī tika organizēts pasākums
“Fukši 2018”, kura tēma bija “Eksāmens”, pirmkursniekiem bija jāpilda gan teorētiski, gan
praktiski atraktīvi uzdevumi saistīti ar medicīnas jomu un izvēlēto profesiju.
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 16.10.2018. – SP tikšanās ar jaunajiem biedriem.
2018./2019. akadēmiskā gada SP pirmā sapulce, uz kuru tika aicināti studenti, kuri bija
izrādījuši vēlmi iesaistītes SP darbā.

 31.10.-12.11.2018. – dalība labdarības akcijā “Svinēsim VISI Latvijas valsts svētkus!”.
Līdzdalība biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” rīkotajā akcijā, ko koledžā koordinēja
SP komanda. Studējošie un darbinieki tika aicināti iesniegt sagatavotas pārtikas pakas
ziedojuma punktā, kas tika iekārots koledžas bibliotēkā. Sarūpētie ziedojumi tika nogādāti
organizatoriem un līdz Latvijas valsts simtgades svētkiem ar brīvprātīgo jauniešu
starpniecību tika nogādāti pie ģimenēm ar bērniem un senioriem.

 14.11.2018. – “Erudīts 2018” par godu Latvijas valsts simtgadei.
SP ikgadēji organizēts pasākums, kurā 2018. gada konkursā piedalījās 12 atraktīvas
komandas, ar kurām kopā bija līdzjutēji. Konkursa uzdevumus bija sagatavojuši koledžas
lektori un administrācija. Ar pārliecinošu punktu pārsvaru 1. vietu ieguva komanda “Uz
karstām pēdām” (studiju programmas “Podoloģija” P1Z kurss), 2. vietu – “Laimes
vakcīna” (studiju programmas “Ārstniecība” AP2A kurss), 3. vietu – “Zjabļiki” (studiju
programmas “Ārstniecība” AP3A kurss). Turpinot 2017. gadā iedibināto tradīciju, arī
2018. gadā pirms pasākuma atklāšanas dalībnieki un koledžas darbinieki tika aicināti
pulcēties koledžas pagalmā, kur SP komanda no svecītēm aicināja kopīgi izveidot
“LV 100” simbolu.
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Godinot Latvijas valsts simtgadi, arī LU PSK Rēzeknes filiālē studējošiem 2018. gada
20. novembrī tika organizēts konkurss “Erudīts”, kurā piedalījās 8 komandas. Kopvērtējumā
1. vietu ieguva komanda “Lotgaļīši” (studiju programmas “Ārstniecība” AP2R kurss),
2. vietu – “Astrum” (studiju programmas “Ārstniecība” AP3R kurss), 3. vietu – “Maijpuķītes”
(studiju programmas “Māszinības” M1R kurss).

 19.12.2018. – Studējošo Ziemassvētku pasākums “Acīs mirdz prieks”.
Ikgadējs SP gada noslēguma pasākums LU PSK studējošajiem. 2018. gada Ziemassvētku
pasākuma laikā tika turpināta iedibinātā tradīcija – apbalvošanas ceremonija, kurā tika
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 2018. 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
 2018. gada LU PSK sabiedrisko attiecību pasākumu un aktivitāšu kopsavilkums.
Kā 2018. gadā LU PSK sabiedrisko attiecību kampaņu galvenie uzdevumi tika
izvirzīti:
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) veicināt 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.
Atskaites periodā mērķauditorijas informēšanai par LU PSK un tās piedāvātajām
studiju programmām, tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmām kā galvenie
komunikācijas kanāli tika izmantoti:
1) koledžas mājaslapa – www.psk.lu.lv, kurā lapas apmeklētāji var uzzināt koledžas
aktualitātes, studējošiem tiek nodrošināta pieeja dažādiem 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 darbību kopumā;
2) koledžas profila lapa tiešsaistes sociālās platformas vietnē Facebook.com –
Facebook.com/lupsk.lv, kurā tiek mērķtiecīgi veidots kvalitatīvs saturs izmatojot
vizualizācijas, videofailus, inforgrafikas, regulāri tiek publicētas intervijas ar
darbiniekiem, studējošajiem, absolventiem, tiek atspoguļoti nozīmīgākie notikumi
un publicēta aktuālā informācija.
Kā papildus informācijas kanāli, organizējot uzņemšanas kampaņas un relīžu
publikāciju par aktualitātēm, 2018. gadā tika 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”, “Skonto”,
“Radio 1”, “Radio Tev” “Alise+”, “Ef-Ei”), preses izdevumiem (“Latvijas Avīze”, “Ieva”,
reģionālajiem laikrakstiem u. c.), tika izstrādātas vides reklāmas un dažādi iespieddarbi.
LU PSK iekšējās komunikācijas sekmīgākai veicināšanai un pilnveidei 2018. gada
nogalē koledžas korpusos – Vidus prospektā 38, Jūrmalā – tika uzstādīti trīs informācijas
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paneļi, kuros regulāri plānots publicēt informāciju par aktualitātēm, pasākumiem dažādos
formātos (JPG, MPG4 u. c.).
Atskaites gada ietvaros LU PSK sabiedrisko attiecību speciāliste sadarbībā ar LU PSK
katedrām lektoriem un studējošajiem turpināja plānveidīgi organizēt dalību karjeras dienu
pasākumos, ko organizēja vispārizglītojošo skolu pedagogi un pedagogi-karjeras konsultanti.
LU PSK skolēniem 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 2018. gada izstāžu centrā “Ķīpsala” (Rīgā) norisinājās no 23. līdz
25. februārim. LU PSK stendā interesentus sagaidīja koledžas docētāji, studējošie un
absolventi. Trīs izstādes dienās koledžas pārstāvji iepazīstināja ar studiju iespējām, piedāvāja
vērot topošo skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieru, biomedicīnas laborantu un
sociālo rehabilitētāju sniegto pakalpojumu demonstrējumus, piedāvāja iepazīt podologa,
radiologa asistenta, ārsta palīga un māsas profesiju, docētāju vadībā varēja veikt dažāda veida
manipulācijas.
Skolēnu pavasara brīvlaikā 2018. gada 15. un 22. martā koledžā tika organizēts
pasākums “Atvērtā durvju diena” ar mērķi interesentus plašāk iepazīstināt ar koledžas
infrastruktūru, piedāvājot tikšanās ar docētājiem un studējošiem, klātienē viesoties
praktiskajās nodarbībās.
Lai sekmētu LU PSK Rēzeknes filiāles atpazīstamību, 2018. gadā tika turpināta
sadarbība ar Rēzeknes Uzņēmēju biedrību. 2018. gada 23. martā LU PSK Rēzeknes filiāles
pārstāvji – lektore un studiju programmas “Ārstniecība” studējošie – piedalījās biedrības
organizētajā Austrumlatgales reģionālajā profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādē
“Izglītība un Karjera” (Rēzeknē). Karjeras izstādes mērķis ir sniegt iespēju Latgales reģiona
jauniešiem iegūt informāciju par turpmākajām izglītības iespējām, rosinot jauniešus izvēlēties
sev atbilstošāko profesiju. Apmeklētāju interese un aktīvā līdzdalība piedāvātajās aktivitātēs
apliecināja nepieciešamību organizēt šādu karjeras atbalsta pasākumu tieši reģionā.
2018. gada karjeras pasākumos LU PSK veiksmīgi turpināja sadarboties ar
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Komunikācijas nodaļu, ar kuras starpniecību
tika nodrošināts, ka koledžas pagalmā 22. marta atvērto durvju dienas pasākumā uz laiku
viesojās dienesta brigāde ar automašīnu un karjeras izstādē Rēzeknes pilsētā koledžas stenda
43

aktivitātēs tika piesaistīta arī dienesta brigāde, kuras mediķi apmeklētājiem piedāvāja apskatīt
dienesta automašīnu un tās aprīkojumu, skaidroja ārsta palīga profesijas pienākumus un
atbildību.
2018./ 2019. akadēmiskā gada rudenī LU PSK uzsāka sadarbību ar Valsts izglītības
attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamentu un kā partneris piedalījās
semināru ciklā “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”, kas tika organizēts izglītības
iestāžu pedagogiem-karjeras konsultantiem, pedagogiem un izglītojamajiem dažādos Latvijas
reģionos – Liepājā (27. septembrī Liepājas reģionālajā slimnīcā), Gulbenē (10. oktobrī
JC “Bāze”), Ķekavā (16. oktobrī Ķekavas vidusskolā), Valmierā (17. oktobrī Valmieras
kultūras centrā), Madonā (06. novembrī Madonas novada pašvaldībā). LU PSK uzdevums
šajā projektā – sniegt apmeklētājiem vispārīgu ieskatu par Latvijas medicīnas koledžām
kopumā, skaidrot, kādu izglītību iegūst absolventi, kādās ir darba un tālākās izglītības
iespējas, iepazīstināt ar veselības un sociālās aprūpes profesijām, kuras var apgūt LU PSK.
Semināru cikls par medicīnas nozari tiks noslēgts 2019. gada pirmajā pusē, kad projekta
ietvaros kopā tiks apmeklētas 9 norises vietas.
2018. gadā koledžā tika organizētas praktiskās nodarbības veselības aprūpes profesiju
iepazīšanā, kuras vadīja LU PSK lektori-nozares praktiķi: 21. aprīlī LU PSK viesojās Rīgas
Valsts vācu ģimnāzijas 11. klase (rīkotas divas nodarbības “Iepazīsti sevi mikroskopā” un
“Pirmās palīdzības sniegšanas principi”), 17. decembrī – Talsu 2. vidusskolas skolēnu grupa
(nodarbības “Iepazīsti sevi mikroskopā”, “Iepazīsti specialitāti – skaistumkopšanas
speciālists”), 12. decembrī – Priekules vidusskolas skolēnu grupa (nodarbības “Iepazīsti sevi
mikroskopā”, “Pirmās palīdzības sniegšanas principi”).
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.


Studiju virziens “Veselības aprūpe”.

LU PSK ĀRSTNIECĪBAS KATEDRA realizē pilna laika klātienes 1. līmeņa
profesionālās augstākās izglītības 4 studiju programmas – “Māszinības” (tiek realizēta arī
LU PSK Rēzeknes filiālē), “Ārstniecība” (tiek realizēta arī LU PSK Rēzeknes filiālē),
“Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža”.
2018. gadā LU PSK Ārstniecības katedras studējošie veiksmīgi piedalījās vairākos
veselības aprūpes profesionalitātes konkursos un guva atzinīgus novērtējumus. Konkursi
44

norisinājās gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām un tika rīkoti ar mērķi – pārbaudīt studentu
teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas:
1) 1.-2. februārī (Rīgā, Latvijā) – LU PSK studiju programmas “Ārstnieciskā masāža”
studējošo komandas dalība 2. starptautiskajā studentu olimpiādē “Masāžas prasmes
2018”, ko organizēja Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža. LU PSK
komanda olimpiādē ieguva Atzinības rakstu. LU PSK komandu sagatavoja
lektores-nozares praktiķes V. Ņehvjadoviča, M. Livčāne–Rodzeviča;
2) 12. aprīlī (Kauņā, Lietuvā) – LU PSK studiju programmas “Ārstnieciskā masāža”
studējošo komandas dalība 7. starptautiskajā studentu meistarības konkursā
“VII International Students Massage Championship”, ko rīkoja Kauno kolegija.
LU PSK studente D. Siņicina kopvērtējumā ieguva 2. vietu, studente L. Freiberga
saņēma pateicību. Konkursā dalībnieku prasmes vērtēja profesionāla žūrija, kura
atzinīgi novērtēja LU PSK studējošās, īpaši uzslavējot zināšanas un sniegumu
klasiskās masāžas disciplīnā. LU PSK komandu sagatavoja lektores-nozares
praktiķes V. Ņehvjadoviča, M. Livčāne–Rodzeviča;
3) 24. aprīlī (Daugavpilī, Latvijā) – LU PSK Rēzeknes filiāles studējošo komandas
“Astrum” dalība 3. starptautiskajā studentu meistarības konkursā (tēma “Bērnu
aprūpe”), ko organizēja Daugavpils Universitātes Daugavpils Medicīnas koledža.
LU PSK komanda konkursa kopvērtējumā ieguva 2. vietu. LU PSK komandu
sagatavoja lektore-nozares praktiķe A. Gailume;
4) 15. maijā (Rīgā, Latvijā) – LU PSK studējošo komandas “Endorfīni” dalība
Starptautiskās nedēļas “COMMUNICATION [in health care] AS SCIENCE”
ietvaros organizētajā starptautiskajā veselības aprūpes jomas studentu Olimpiādē,
kuru rīkoja Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža.
LU PSK komanda olimpiādē ieguva Atzinības rakstu. LU PSK komandu sagatavoja
lektores-nozares praktiķes O. Rozentālu, M. Lāce.
2018. gada 19. aprīlī tika organizēta 2. skaistumkopšanas nozares pētniecības
konference ”VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE.”, kurā piedalījās veselības aprūpes un
skaistumkopšanas nozares studējošie un profesionāļi. Izvērtējot 2017. gadā rīkotās
konferences norisi, tika nolemts 2018. gada konferences programmā iekļaut arī praktiskās
meistarklases, dalībniekiem tika piedāvātas piecas meistarklases: I – Refleksoterapija, II –
Ķermeņa detoksikācijas procedūra, II – Body composition, IV – COMODEX – taukainas un
problemātiskas ādas kopšana, V – Limfātiskā teipošana sejai. Konferences sadarbības
partneraugstskolas: Vilniaus Kolegija/ University of Applied Sciences (Lietuva), Tartu Health
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Care College (Igaunija). Konferences partneri: “Latvijas skaistumkopšanas speciālistu
asociācija”, “BIODROGA”, “Top Cosmetics”, “Interlux”, “Les Nouvelles Esthétiques
Latvia”, “Sejas fitnesa skola”, “Stila studija”.
LU PSK Ārstniecības katedras studiju programmu realizēšanā 2018. gadā 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”, sadarbība turpinājās arī ar ambulatorās aprūpes iestādēm, veselības
aprūpes centriem un Latvijas darba tirgus partneriem.
LU PSK MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRA realizē pilna laika klātienes
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 3 studiju programmas – “Biomedicīnas
laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija”.
2018. gada LU PSK Medicīnas tehnoloģiju katedras nozīmīgākie notikumi
komunikācijas un sadarbības jautājumos:
1) studiju programmas “Podoloģija” 2018. gada vasaras aktivitātes:
-

9.-13. jūlijā – docentes M. Saulītes un studējošo M. Šlujevas, I. VinteresFeldmanes viesošanās Latvijas Bērnu un Jauniešu diabēta biedrības organizētajā
seminārā “Izproti diabētu un uzņemies atbildību”, kurā piedalījās bērni, kuriem ir
diagnosticēts cukura diabēts. Studējošās ar uzņēmuma a/s “Valmieras stikla
šķiedra” sniegto atbalstu izveidoja miniatūru baskāju taku. Docente M. Saulīte
vadīja nodarbības bērniem un vecākiem, kurās akcentēja veselas pēdas nozīmi
bērniem un jauniešiem, kuri slimo ar cukura diabētu;

-

2. augustā – studējošo I. Bērziņas, A. Pētersones-Diļevskas, E. Putraševicas dalība
nometnē “Diabēta skola – BŪT KOPĀ”, kurā jauniešiem ar diabētu organizēja
aktivitātes par pēdu veselības saglabāšanu un izzinošu viktorīnu ar jautājumiem
par pēdu anatomiju, higiēnu un profilakses pasākumiem. Docente M. Saulīte
vadīja izglītojošas nodarbības ar mērķi palīdzēt jauniešiem izvairīties no cukura
diabēta komplikācijām, kas saistītas ar diabētiskās pēdas sindroma riska faktoriem,
kurus bieži izraisa zināšanu trūkums par pēdu higiēnu, profilaksi un piemērotu
apavu nozīmi;

2) 8. novembrī – studiju programmas “Radiologa asistents” studējošie Starptautiskās
radioloģijas dienas ietvaros organizēja pasākumu, kurā ieguva informāciju par
radioloģijas nozari, tās aktualitātēm Latvijā un pasaulē;
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3) 1. decembrī – rīkota 1. starptautiskā starpdisciplinārā konference “Profesionālās
kompetences mūsdienu tehnoloģiju inovāciju laikmetā”, ko katedra organizēja
sadarbībā ar profesionālajām asociācijām – “Latvijas Podologu biedrība”, “Latvijas
Radiogrāferu un radiologu asistenta asociācija”, “Latvijas Laborantu asociācija”;
4) katedras studējošo un lektoru aktīva līdzdalība karjeras izstādēs un pasākumos,
kuru mērķis iepazīstināt ar medicīnas nozares profesijām, tā veicinot izpratni par
kvalifikācijām

–

biomedicīnas

laborants,

radiologa

asistents,

podologs:

“SKOLA 2018” (23.-25. februāris), “SkillsLatvia 2018” profesiju parāde (25.26. aprīlis), seminārs cikls “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”.
2018. gadā studiju programmas “Biomedicīnas laborants” realizēšanā 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. Turpinot 2017. gadā uzsākto sadarbību ar Oulu
universitāti (Somija), 2018. gada maijā tika organizēta vizīte ar studiju programmas
“Biomedicīnas laborants” vadītāju A. Savolainen un docētāju M. Paldanius, lai pārrunātu
turpmākās sadarbības iespējas programmu attīstībā.
2018. 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 podoloģijas vēsturi, podologa profesionālajām kompetencēm, organizēja
praktiskās nodarbības ar demonstrācijām. 2018. gada ietvaros tika turpināta sadarbība ar
„Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, kura klientiem programmas
studējošie veica ārstnieciskās pēdu aprūpes procedūras.
Studiju programmas “Radiologa asistents” īstenošanā tika uzturēta cieša sadarbība ar
profesionālajām asociācijām “Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociācija” un
“Latvijas Radiologu asociācija”, tā nodrošinot nepieciešamo profesionālo kompetenču
attīstību topošajiem speciālistiem. Atskaites gadā studiju programmas vadītāja un lektori
aktīvi iesaistījās nozares konferenču rīkošanā Latvijā: “Diagnostiskās radioloģijas
izmeklējumu specifika multiplās sklerozes un hematoloģijas pacientu izmeklējumos”,
03.02.2018.; “Plaušu slimības un tuberkuloze, to diagnostikās radioloģijas izmeklējumu
specifika”, 26.05.2018; “ Jaunas iespējas un izaicinājumi radioloģijā” veltīta Paula Stradiņa
Diagnostiskās radioloģijas institūta, jaunā A korpusa atklāšanai, 31.11.2018.; , guva
starptautisku pieredzes apmaiņu: 7th Baltic Congress of Radiology 2018 (Kauņa, Lietuva, 05.47

06.10.2018.); Eiropas Radiogrāferu asociāciju asamblejas valdes sēde (Remscheida, Vācija,
15.18.11.2018.).
Kā 2019. gada Medicīnas tehnoloģiju katedras prioritātes tiek izvirzītas:
-

organizēt 2. starpdisciplināro tālākizglītības konferenci “Kompetences mūsdienu
medicīnas tehnoloģiju inovāciju laikmetā”;

-

studiju programmu pilnveide akreditācijas procesam;

-

turpināt sadarbību ar profesionālajām asociācijām, potenciālajiem darba devējiem;

-

veicināt absolventu tālākizglītības iespējas, rīkojot konferences un kursus;

-

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



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”.
2018. gada LU PSK Sociālās aprūpes katedras nozīmīgākie notikumi komunikācijas
un sadarbības jautājumos:
1) 2. februārī – norisinājās diskusija par zinātniski pētnieciskā projekta “Darba vides
riski sociālā darba speciālistiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās” ietvaros veikto datu analīzi un apkopotajiem rezultātiem, ko rīkoja
projekta darba grupa – lektore, projekta vadītāja I. Vīksniņa, pētnieces K. Vītoliņa,
L. Priede, studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” 2. kursa studējošās
K. Muželovska, K. Rimševica, Z. Zālīte. Diskusijā piedalījās pārstāvji sociālo
pakalpojumu sniedzēju institūcijām no visiem Latvijas reģioniem;
2) 28.maijs-1.jūnijs – IKC “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālās struktūrvienības
audzēkņu viesošanos koledžā. Viesus uzņēma un nedēļas aktivitātes koledžā un
Bulduru pludmalē organizēja studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” 1. kursa
studējošie;
3) Oktobris – par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu un pieredzi ar vieslekcijām pie
katedras studējošajiem

viesojās biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

Vieslekciju laikā bija iespēja iepazīties ar mobilās vienības īpaši aprīkoto
transportu. Studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” studentiem tika organizēts
lekciju cikls “Līdzgaitniecība”, kura ietvaros bija iespēja uzzināt par atbalsta
pasākumiem sodu izcietušām personām un iespējām iesaistīties brīvprātīgo darbā.
4) 7.

novembrī

–

katedras

pirmo

kursu

studējošajiem

tika

organizēta

seminārnodarbība “Profesionālās izaugsmes iespējas un pieredze”, kura tika
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organizēta kā tradicionāla tikšanās pirmo kursu studentiem ar absolventiem.
Seminārā ar savu pieredzi dalījās studiju programmas “Sociālā rehabilitācija”
2017./ 2018. akadēmiskā gada izlaiduma absolventes. Sociālā rehabilitētāja
D. Mekša stāstīja par savu studiju laika pieredzi un dalījās atziņās, kuras gūtas,
veidojot daudzfunkcionālo centru bērniem ar autismu, absolvente N. Muravjova
studentus iedvesmoja ar savu dzīvesstāstu un sasniegumiem.
5) 5. decembrī – sadarbībā ar uzņēmumu “TZMO Latvija” koledžā norisinājās
grāmatas “Slimnieka ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija mājas apstākļos. Hroniskas
slimības” atvēršanas svētki. Grāmata tapusi Polijas medicīnas zinātņu doktoru
autoru kolektīva vadībā un tā ir paredzēta gan aprūpes veicējiem, gan slimniekiem
un viņu tuviniekiem. Grāmatas latviešu valodā tapšanā un pielāgošanā Latvijas
situācijai sadarbojās vairāku nozaru speciālisti, kuru vidū bija arī Sociālās aprūpes
katedras lektore I. Vīksniņa.
2018. gadā studiju virziena ietvaros tika turpināta sadarbība ar darba devējiem,
izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs, profesionālo asociāciju un sociālās labklājības nozares
ministriju. Sadarbībā ar darba devējiem tika īstenota studējošo praktisko apmācību
nodrošināšana un organizētas vairākas vieslekcijas par sociālās labklājības nozarē aktuālām
tēmām. Atskaites gada ietvaros Sociālās aprūpes katedras mācībspēki un studējošie ir bijuši
aktīvi dalībnieki un klausītāji citu augstskolu organizētajās konferencēs.
Komunikācija un informācijas apmaiņa ar Latvijas Republikas Labklājības ministriju
norisinās Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes ietvaros, kur LU PSK pārstāv Sociālās
aprūpes katedras vadītāja D. Erkena. Studiju virziena docētāji piedalījās ikgadējā Labklājības
ministrijas projekta ietvaros „Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās” organizētā
konferencē ”Profesionālo kompetenču pilnveide sociālajā darbā”, 23.03.2018..
Sociālās aprūpes katedra praktisko apmācību realizēšanai 2018. gadā noslēdza
36 jaunus sadarbības līgumus ar Latvijas pašvaldību sociālajiem dienestiem, biedrībām,
nodibinājumiem un sociālos pakalpojumus sniedzošām institūcijām.
Atskaites periodā tika turpināta sadarbība ar Utenos kolegija (Lietuva), kuras studiju
programmā “Sociālais darbs” studijas turpina LU PSK studiju programmu “Sociālā aprūpe”
un “Sociālā rehabilitācija” 15 absolventi ar mērķi iegūt sociālā darbinieka kvalifikāciju.
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10. 2019. 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.

Sadarbībā ar darba tirgus pārstāvjiem aktualizēt koledžā īstenoto studiju programmu
specialitāšu profesiju standartus studiju virzienu akreditācijas ietvaros.

3.

Studiju programmu īstenošanā sadarboties ar veselības aprūpes iestādēm, un sociālās
labklājības institūcijā, piesaistot nozaru profesionāļus studējošo izglītošanas procesā, tā
nodrošinot teorijas un prakses vienotību atbilstoši darba tirgus aktualitātēm.

4.

Sadarbībā ar Latvijas Universitāti apgūt piešķirtos Eiropas Savienības fondu līdzekļus
LU PSK materiāltehniskās bāzes attīstībai.

5.

Atbalstīt jaunu tehnoloģiju iegādi studiju procesa kvalitātes paaugstināšanai.

6.

Piedalīties Eiropas Savienības izsludinātajos projektos koledžas pamatdarbības ietvaros.

7.

Turpināt darbu starptautiskajos pētnieciskajos projektos mobilitātes programmas
ERASMUS+ un NORDPLUS ietvaros. Finansiāli atbalstīt zinātniski pētniecisko darbību
studiju programmu līmenī.

8.

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

9.

Pilnveidot darbu pie LU PSK iekšējās kvalitātes sistēmas.

10. Veicināt LU PSK atpazīstamību Latvijā un ārpus tās robežām (dalība karjeras
pasākumos, mobilitātes programmas ERASMUS+ ietvaros, u. c.).
11. Sadarboties ar LU PSK Studējošo pašpārvaldi un studējošiem koledžas studiju vides un
studiju programmu īstenošanas uzlabošanā. Atbalstīt Studējošo pašpārvaldes līdzdalību
studējošo apvienībās un sabiedriskajās organizācijās.
12. Organizēt aktivitātes un pasākumus LU PSK 80. jubilejas gada ietvaros.
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SVID analīze.
Stiprās puses
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Vājās puses

80 gadu pieredze veselības aprūpes un sociālās
labklājības speciālistu izglītošanā.
LU PSK studiju programmu daudzveidība.
LU PSK atpazīstamība Latvijā un Eiropas
Savienībā.
Moderna materiāli tehniskā bāze ar perspektīvas
izaugsmes iespējām.
Sakārtota infrastruktūra ar autonomu
apsaimniekošanas sistēmu.
Sadarbība ar Latvijas Universitāti zinātniski
pētnieciskajā darbā un materiāli tehniskās bāzes
attīstībā.
Sadarbība ar Jūrmalas pilsētas domi.
Veselības aprūpē un sociālās labklājības nozarēs
strādājošo profesionāļu piesaiste nozares studiju
kursu īstenošanā.
Augsts studiju programmu speciālistu prestižs
Eiropas Savienības valstīs un pasaulē.
Pieprasījums pēc studiju programmu
absolventiem Latvijā un Eiropas Savienībā.

1.
2.
3.

4.

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.
Reflektantu zināšanu līmenis.

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.

