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Izdevums „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2014. 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) 2014. 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 2015. gada 1. aprīlim.
Vadoties pēc iepriekš minētajiem LR MK noteikumiem, 2014. gada publiskajā
pārskatā ietvertas šādas sadaļas par LU PSK:
-

vispārējā informācija,

-

darbības rezultāti,

-

finanšu resursi,

-

personāls,

-

starptautiskā sadarbība,

-

komunikācija ar sabiedrību un projekti.

Pārskatā izmantotas tabulas un fotoattēli.
Materiāls tiks ievietots LU PSK mājas lapā – 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 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 toreizējo Medicīnas 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 piecos pastāvēšanas un izaugsmes gados LU PSK ir izglītojusi dažādu
specialitāšu medicīnas un sociālās aprūpes darbiniekus.
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. 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), „Sociālā rehabilitācija” (realizācija
uzsākta 2007. gadā). Tā rezultātā LU PSK uzsāka studiju programmu īstenošanu divos
virzienos – veselības un sociālās aprūpes virzienu ietvaros.
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2006. gadā tika pieņemts lēmums par filiāles atvēršanu Rēzeknē, tā nodrošinot
studentiem studiju vietu un prakses iespējas tuvāk dzīvesvietai, sagatavojot Latgales reģionam
augsti kvalificētus speciālistus veselības aprūpes jomā, kompetentus un konkurētspējīgus
speciālistus – darba tirgum.
Filiālē Rēzeknē tiek realizētas divas studiju programmas – „Māszinības” un
„Ārstniecība”. Filiāle studiju procesa laikā sadarbojas ar Rēzeknes slimnīcu, Ludzas slimnīcu,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu Latgales reģionā, Rēzeknes veselības aprūpes
centru. 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 tika izstrādāta un akreditēta jauna studiju programma
„Ārstnieciskā masāža”. Līdz ar to LU PSK papildināja realizējamo studiju programmu skaitu
līdz deviņām un 2014. gada rudenī bija vienīgā medicīnas koledža Latvijā, kura nodrošināja
šo studiju programmu apguvi:
-

„Biomedicīnas laborants”,

-

„Radiologa asistents”,

-

„Podoloģija”,

-

„Ārstnieciskā masāža”,

paralēli īstenojot šīs studiju programmas:
-

„Māszinības”,

-

„Ārstniecība”,

-

„Estētiskā kosmetoloģija” (vienīgā valsts koledža, kura realizē šo studiju
programmu),

-

„Sociālā aprūpe”,

-

„Sociālā rehabilitācija”.

LU PSK pastāvēšanas laikā, to absolvējuši vairāk nekā 13 500 studiju virzienu
„Veselības aprūpe” un „Sociālās labklājība” speciālisti.
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1.2. Darbības mērķis, virzieni, uzdevumi
 LU PSK darbības mērķis:
īstenot studiju programmas veselības un sociālās aprūpes jomās, sagatavojot augsti
kvalificētus, mūsdienīgi izglītotus, kompetentus un darba tirgū konkurētspējīgus
speciālistus.
 LU PSK darbības pamatvirzieni:
1. Nodrošināt 9 studiju programmu īstenošanu 2 studiju virzienos – „Veselības aprūpe” un
„Sociālā labklājība”;
2. Īstenot profesionālās pilnveides izglītības programmas un profesionālās kvalifikācijas
pilnveides kursus studiju virzienu ietvaros;
3. Nodrošināt studējošajiem studiju pēctecības iespējas 2. līmeņa profesionālās augstākās
izglītības un 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei;
4. Nodrošināt materiāli tehniskās bāzes uzturēšanu un attīstību atbilstoši koledžas
profilam;
5. Nodrošināt koledžas akadēmiskā personāla pilnveidi un piesaistīt jaunus speciālistus
studiju programmu īstenošanā.
 LU PSK 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 un organizēt to realizāciju;
2. Sadarbībā ar darba devējiem izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās tālākizglītības
pilnveides programmas, organizēt to īstenošanu;
3. Nodrošināt studiju procesa un pārbaudījumu kvalitāti, lai koledžā iegūto profesionālo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju atzītu Latvijā un Eiropas Savienībā;
4. Veikt pētījumus atbilstoši studiju programmu profiliem;
5. Organizēt koledžas darbības pamatvirzieniem atbilstošus pasākumus (piemēram,
publiskus kursus, lekcijas, konferences);
6. Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm profesionālās izglītības jomā;
7. Atbalstīt koledžas akadēmiskā personāla profesionālo izaugsmi;
8. Informēt sabiedrību par LU PSK darbību un profesionālās izglītības ieguves iespējām
koledžā;
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9. LU PSK pamatdarbības ietvaros piedalīties Eiropas Savienības fondu projektos;
10. Veikt saimniecisko un citu darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un LU
PSK darbības pamatvirzieniem.
1.3. Vadība un struktūra

Direktore

Ilga Eriņa

Nekustāmo īpašumu pārvaldnieks

Jānis Kačkeris

Direktores vietniece studiju darbā

Ieva Urtāne

Direktores vietniece zinātniski pētnieciskajā darbā

Dagnija Gulbe

LU PSK padomes sastāvs (turpmāk tekstā – KP):
LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītāja – D. Erkena (KP priekšsēdētāja),
LU PSK direktores vietniece studiju darbā – I. Urtāne (KP sekretāre),
LU PSK Ārstniecības katedras vadītāja – I. Strode,
LU PSK Medicīnas tehnoloģiju katedras vadītāja – E. Rutka,
LU PSK direktore – I. Eriņa,
LU PSK darbiniece – L. Amola,
LU PSK Studējošo pašpārvaldes pārstāve – M. Pentjukova,
LU PSK Studējošo pašpārvaldes pārstāve – K. Kovaļe,
LU PSK Studējošo pašpārvaldes pārstāve – E. Brikmane,
Latvijas Profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācijas prezidente – Ā. Baltiņa,
VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” galvenā māsa – I. Aršauska.
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽAS
DARBĪBAS SHĒMA
KOLEDŽAS PADOME

REVĪZIJAS KOMISIJA

DIREKTORE

KANCELEJA

STRUKTŪRVIENĪBAS

DIREKTORES VIETNIECE
ZINĀTNISKI
PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ

DIREKTORES VIETNIECE
STUDIJU DARBĀ

IZPILDDIREKTORS

SPECIĀLISTI
IEPIRKUMU
SPECIĀLISTS

PERSONĀLA DAĻA
Saimniecības daļa

GRĀMATVEDĪBA

KATEDRAS

Arhīvs

DATORTĪKLA
ADMINISTRATORS
DARBA
AIZSARDZĪBAS
SPECIĀLISTS

Studiju programmu
metodiķi

ĀRĒJO SAKARU
KOORDINATORS

BIBLIOTĒKA

SABIEDRISKO
ATTIECĪBU
SPECIĀLISTS

DIENESTA
VIESNĪCA
Kuratori

AKADĒMISKAIS
PERSONĀLS

STUDĒJOŠIE
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STUDĒJOŠO
PAŠPĀRVALDE

2. DARBĪBAS REZULTĀTI UN FINANŠU RESURSI
2.1. LU PSK 2014. gada nozīmīgākie notikumi
 Kā nozīmīgākie 2014. gada LU PSK notikumi tiek izdalīti:
1) Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas licences (Nr. 4041016-10)
izsniegšana LU PSK jaunajai studiju programmai ”Ārstnieciskā masāža”.
Tā rezultātā koledža kopš 2014./ 2015. akadēmiskā gada realizē deviņas 1. līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas divos studiju virzienos, “Veselības
aprūpe” un “Sociālā labklājība”: „Māszinības” (studiju programmas kods – 41723),
„Ārstniecība” (41721), „Biomedicīnas laborants” (41722), „Radiologa asistents” (41722),
„Podoloģija” (41722), „Sociālā aprūpe” (41762), „Sociālā rehabilitācija” (41762),
„Estētiskā kosmetoloģija” (41722), “Ārstnieciskā masāža” (41722). Abi studiju virzieni ir
akreditēti līdz 2019. gada 11. jūnijam.
2) 2014. gadā koledžā tika realizēti četri profesionālās pilnveides kursi Eiropas Sociālā
fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3.
aktivitātes “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla
kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta “Veselības aprūpes
un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares
ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros.
LU PSK regulāri piedalās Latvijas Republikas Veselības ministrijas izsludinātajos
konkursos saistībā ar profesionālo tālākizglītību un profesionālo zināšanu un prasmju
pilnveidi veselības aprūpes speciālistiem un sociālajiem darbiniekiem.
3) Absolventu salidojums.
2014. gadā LU PSK kā medicīnas izglītības iestāde (1939. gadā dibināta kā Žēlsirdīgo
māsu skola) atzīmēja savu 75. jubilejas pastāvēšanas gadu. Tā ietvaros tika organizēti
vairāki pasākumi, kā nozīmīgākais no tiem tika rīkots absolventu salidojums, pulcējot
vienuviet ilgo darba gadu laikā sagatavotos kvalificētos speciālistus, kas tagad jau kļuvuši
par sociālajiem partneriem darba tirgū, studiju programmu ietvaros tika organizētas
studējošo konferences.
LU PSK nozīmīgākie organizētie pasākumi 2014. gadā. Skatīt tabulu Nr. 1.
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1. tabula
„LU PSK nozīmīgākie organizētie pasākumi 2014. gadā”
Nr.
p. k.

Atbildīgais
organizators

1.

Ina
Vīksniņa

2.

Ina
Vīksniņa

3.

Aelita
Koha

4.

Dagnija
Gulbe

5.

Elita Rutka

6.

Dagnija
Gulbe

Nosaukums
Pētniecības
virzieni
sociālā darba
jomā studiju
procesā
Sociālā darba
speciālistu
profesijas
attīstības
tendences
Aktualitātes
laboratorijas
diagnostikā un
pētniecībā
biomedicīnas
nozarē
Dzīvība kā
vērtība
ārstniecības
un aprūpes
kontekstā
Nieru
mazspēja
Veselības un
sociālās
aprūpes
aspekti
gerontoloģijā

Sadarbības
partneri

Norises
vieta

Norises
laiks

Dalībnieku
skaits

Finansējuma
avoti

LU PSK

05.02.
2014.

90

LU PSK

LU PSK

28.03.
2014.

50

LU PSK

Profesionālā
apvienība

LU PSK

22.01.
2014.

100

LU PSK

LMA, LĀB

"Vārpa",
Dobeles iela
30,
Daugavpils

12.09.
2014.

120

ESF

LU PSK

25.11.
2014.

70

LU PSK

LU PSK

25.04.
2014.

70

LU PSK

LU RMK

2014. gadā turpinājās LU PSK materiāli tehniskās bāzes attīstība, kuras ietvaros
noritēja dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcijas darbi LU PSK budžeta finansējuma
ietvaros, tika veikti dažādi labiekārtošanas darbi visos koledžas mācību un dienesta viesnīcas
korpusos ar mērķi uzlabot studējošo studiju un sadzīves apstākļus.
Nepārtraukti notika materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un papildināšana atbilstoši
studiju programmu specifikai, tā nodrošinot mācību vietā iekārtotus pirmsklīniku kabinetus,
laboratorijas, labiekārtotas auditorijas ar mūsdienīgām prasībām atbilstošu profesionālo
aprīkojumu, kas maksimāli tuvināts veselības aprūpes un sociālās labklājības speciālista
ikdienas darba videi.
Paralēli studiju procesam 2014. gadā tika rīkoti pasākumi, kuros studējošie tika
informēti par iespējām savā specialitātē Latvijas darba tirgū, aicinot uz LU PSK visu
specialitāšu darba devēju pārstāvjus. To norises laikā noritēja diskusijas starp topošajiem un
jau esošajām ārstniecības personām, veicinot studentos vēlmi mainīt pieeju karjeras izvēlē no
„novērtēšanas” uz „pamēģināšanas” pieeju. Šo pasākumu mērķis – informēt LU PSK
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studentus par dažādiem karjeras attīstības virzieniem, palīdzot satuvināt jaunos speciālistus ar
potenciālajiem prakses vietu un darba devējiem, profesionālo asociāciju un apvienību
pārstāvjiem.
Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti starp LU PSK un sociālajiem partneriem visās
studiju programmās tika organizēta ikgadēja informatīvo semināru organizēšana institūciju
prakšu vadītājiem.
2.2. LU PSK 2014. gada īstenotie un uzsāktie projekti
2. tabula
„LU PSK īstenotie un uzsāktie projekti 2014. gadā”
Nr.
p.
k.

Projekta nosaukums

Projekta
vadītājs/
koordinators

Projekta
izpildes
termiņš

Finansējuma
apjoms KOPĀ
par visu projekta
periodu

Finansējuma
apjoms
projektam
2014. gadā

Starptautiskais finansējums
Eiropas Savienības
Mūžizglītības programmas
Mārīte
01.06.2013. –
ERASMUS apakšprogramma
51 739.00 €
26976.62 €
1.
Bondareva
30.09.2014.
ERASMUS mobilitātes
programma
ERASMUS+ programmas
1. pamatdarbības augstākās
izglītības sektora mobilitātes
Mārīte
01.06.14. –
46 506.35 €
13544.10 €
2.
projekta "Studentu un personāla
Bondareva
30.09.2015.
mobilitāte starp programmas
valstīm"
Bāzes finansējums
Medicīnas koledžas studējošo
Rita
26.02. –
688.00€
6800.00€
jauniešu veselība un to
3.
Geske
31.12.2014.
ietekmējošie paradumi
Jūrmalas pilsētas sabiedriskā
26.02. –
Ina
4.
2600.00€
2600.00€
transporta atbilstība universālā
Vīksniņa
31.12.2014.
dizaina principiem
ESF un ERAF projekti
ESF darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes “Veselības
aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa
paaugstināšana” projekta “Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla
tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”:
Projekts ‘’Programmas, mācību
materiālu izstrāde un mācību
procesa realizācija personālo
Iveta
09.06. –
37 213.55€
37 213.55€
5.
zināšanu un prasmju pilnveidē
Strode
31.12.2014.
2014. gadā’’ līgums Nr. 0117.12/117 no 09.06.2014.
Projekts ‘’Par atkārtotu mācību
procesa realizāciju māsu
Iveta
26.10.2012. –
103 869.64€
46 670.20€
6.
pamatspecialitātēs’’ līgums Nr.
Strode
31.12.14.
01-17.12/73 no 26.10.2012.
Projekts "Jaunākās tendences un
tehnoloģijas datortomogrāfijas
Elita
30.07.2013. –
52 134.02€
38 662.46€
7.
metodes pielietošanā" līgums
Rutka
31.05.2014
Nr. 01-17.12/87 no 30.07.2013.
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2.3. LU PSK 2014. gada finanšu resursi


LU PSK 2014. gada finansējumu sastādīja trīs avoti:

1) Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums studiju programmu
realizācijai – 2080668.00 EUR;
2) Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem koledžas ieņēmumiem – 631237.00 EUR;
3) Eiropas Savienības organizāciju un citu starptautisko organizāciju finansētie projekti –
32820.00 EUR.


Finansējums pētniecībai 2014. gadā tika piešķirts no koledžas ieņēmumiem 10 000.00
EUR apmērā zinātniski pētnieciskās darbības veikšanai.
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3. ORGANIZĒTAS KONFERENCES, SEMINĀRI, VIESLEKCIJAS
2014. gadā veicināta iespēja LU PSK docētājiem celt kvalifikāciju (dalība konferencēs):
1. Konference “Parazitārās infekcijas: no dzīvnieka uz cilvēku”, Rīga, 2014. gada 17. janvārī.
Dalībniece: Alevtīna Leice.
2. Seminārs Erasmus koordinatoriem, Jūrmalā, 2014. gada 29 – 30. janvārī. Dalībnieces:
Agnese Oliņa, Aiga Grauduma.
3. Seminārs par Erasmus+ stratēģiskajām partnerībām. Rīga, 2014. gada 18. februārī.
Dalībnieces: Aiga Grauduma, Dagnija Gulbe, Agnese Oliņa.
4. Konference “Increasing internationality of social work and social pedagogy studies”,
Utena, Lietuva, 2014. gada 27. februārī. Dalībnieces: Aiga Grauduma, Diāna Bakāne.
5. Konference “Sociālā darba aktualitātes”, Liepājā, 2014. gada 21. februārī. Dalībniece:
Dace Erkena.
6. Seminārs “Pašvaldību attīstības vadība un publiskās – privātās partnerības veicināšana”,
Rīga, 2014. gada 20., 27. februārī, 6. martā. Klausītājas: Ilga Eriņa, Ieva Urtāne.
7. Konference “Inovācijas aprūpes procesa kontekstā”, Rīga, RAKUS, 2014. gada 13. martā.
Dalībniece: Dagnija Gulbe.
8. Internacionāla konference “Higher Education Studies: Challenges and Opportunities”,
Šiaulia State College, 2014. gada 27. martā. Dalībnieces, referentes: Līga Priede, Madara
Miķelsone. “Inovative solutions forr elder people home care introduction research results”.
9.

Konference “Eiropas ētika psiholoģijā un izglītībā’, Rīga, 2014. gada 28. martā.
Dalībniece: Māra Tračuma.

10. Konference “Students insights to the correlations of lifestyle and health”, Šiauliai, Lietuva,
2014. gada 19. martā. Dalībnieces: Aiga Grauduma, Jolanta Mickeviča (S2T) – Using of
canis therapy elements in social rehabilitation, Zane Prātiņa (S2T) – Social carer work with
young mothers in the aquisition of social skills.
11. Seminārs “Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”, Rīga 2014. gada 11., 18.,
21. martā. Dalībnieces: Dace Erkena, Dagnija Gulbe.
12. Konference “Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā”, Liepāja, 2014. gada 4.
aprīlī. Dalībniece: Dace Erkena.
13. Seminārs “Jaunāko radioloģijas tehnoloģiju ražotne”, Hamburga, Vācija, 2014. gada 13.,
14. aprīlī. Dalībniece: Elita Rutka.
14. Konference Rakvere, Igaunija, 2014. gada 10.,11. aprīlī. Dalībniece: Dace Erkena.
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15. Starptautiskais doktorantu seminārs Pieredzes apmaiņa, Leipciga, Vācija, 2014. gada 27.
aprīlis – 6. maijs. Dalībniece: Mārīte Saulīte.
16. Vizīte “Challenges in multicultural teaching”, Klaipēda, Lietuva, 2014. gada 7., 8. maijā.
Klausītāji: Elita Rutka, Dace Erkena, Leila Korejeva.
17. 2. starptautiskā F. Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference
“Pētniecība studiju procesā”, Rīga, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2014. gada 8.
maijā. Dalībniece: Alevtīna Leice, Dagnija Gulbe, Ruta Akermane, Kristīne Andersone
(P2A) – Sāpju problēmu risināšana pacientiem išēmiskām čūlām un neiropātijām.
18. Kongress “7th World Congress, World Institute of Pain”, Maastrich, Nīderlande, 2014.
gada 7 – 10. maijā. Dalībnieki: Iveta Strode, Ināra Dupure, Leonīds Afremovičs
“Assessment of nurse duties in postoperative pain care”.
19. Konference “Veselīgs uzturs kā veselīga dzīvesveida nozīmīga sastāvdaļa”, Daugavpils,
2014. gada 15. maijā. Dalībniece: Dagnija Gulbe.
20. Starptautiska zinātniski praktiskā konference ”Taisnīguma principa realizācija publiskajās
un privātajās tiesībās”, Rīga, 2014. gada 16. maijā, Dalībniece: Līga Priede “Sociālā
atbalsta pakalpojumi Rīgā ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”.
21. Mācību seminārs “Publiskās – privātās partnerības veicināšana un stratēģiskā vadība”,
Rīga, 2014. gada 16., 30. maijā. Dalībniece: Dace Erkena.
22. Studentu zinātniski pētnieciskā konference Polijā, 2014. gada 22. – 25. maija. Dalībnieki:
Ruta Akermane, Sintija Harju un studenti
23. Starptautiska zinātniska konference “Sabiedrība, Integrācija, izglītība”, Rēzekne, 2014.
gada 22. – 24. maijā, Dalībnieces: Kristīne Vītoliņa, Dace Erkena, Dagnija Gulbe, Iveta
Rozentāle “Reflection of Social Care Worker`s Image in the Press”, Madara Miķelsone,
Jānis Sīpols “Vacāku vajadzības bērna hospitalizācijas laikā”, Mārīte Saulīte “Podologa
karjeras vadības prasmju veidošanās studiju procesā”.
24. Kongress “18 th ISRRT world Congress”, Helsinki, Somija, 2014. gada 12. – 15. jūnijā.
Dalībniece: Elita Rutka.
25. Seminārs ”Stresa menedžments; asiņošana – iespējas mazināt asiņu zudumu un optimāli
kompensēt zaudēto”, Rīga, 2014. gada 5. septembrī. Klausītāja: Ineta Raudova.
26. Stenda referāts un tēzes “Medical students` preparedness for clinical practice nursing in the
primary speciality of Internal” starptautiskā konferencē “Nursing science and
practice:international experience” Vilnius University faculty of medicine Department of
Nursing and Fundamentals of internal medicine Nursing study centre, Viļņa, Lietuva,
ISBN 978-609-459-365-9, Linda Alondere, Ina Mežiņa Mamajeva, Dagnija Gulbe.
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27. Projekts “Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana ārkārtas situācijās ar daudziem
cietušajiem”, LĀB, NMPD, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, Daugavpils, 2014.
gada 12. un 13. septembrī. Dalībnieces: Dagnija Gulbe, Maija Zute.
28. XII Baltic Congress, Rīgā, 2014. gada 18 – 20. septembrī. Dalībniece: Alevtīna Leice.
29. Starptautisks seminārs “Izgulējumu profilakses nozīme veselības ekonomikai”, Rīga, 2014.
gada 25. septembrī. Klausītājas: Kristīne Vītoliņa, Olga Rozentāle, Māra Tračuma.
30. Konference “Veselības aprūpes kvalitātes pilnveidošana Latvijā”, Rīga, RSU, 2014. gada
2. oktobrī. Klausītāja: Dagnija Gulbe.
31. Konference “Aktualitātes ķirurģisko pacientu ārstēšanā un aprūpē”, Stradiņa KUS, Rīga,
2014. gada 9. oktobrī. Klausītāja: Māra Tračuma, Ineta Raudova, Leila Korejeva, Olga
Rozentāle.
32. Baltijas radioloģijas kongress “Iodinated Contrast induced Nephoropathy in Children after
Angiography”, Pērnavā, Igaunija, 2014. gada 10., 11. oktobrī. Dalībniece: Elita Rutka.
33. Konference “Aktualitātes internās aprūpes māsu praksē”, RAKUS un LMA, Rīga, 2014.
gada 21. oktobrī. Referente: Dagnija Gulbe – Starpprofesionāļu savstarpējā komunikācija.
34. Mācības “Jaunākās tendences neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā un katastrofu
medicīnā”, Rīga, 2014. gada 24 – 26. oktobrī. Dalībniece: Maija Zute.
35. Konference “Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā”, RTU, Latvija, 2014. gada 24.
oktobrī. Referentes: Kristīne Vītoliņa, Ina Vīksniņa – Jūrmalas pilsētas sabiedriskā
transporta atbilstība universālā dizaina principiem.
36. Konference “Par pastāvīgām vērtībām mainīgā sabiedrībā”, Rīga, 2014. gada 29. oktobrī.
Klausītāja: Dace Erkena.
37. Vadības prasmes pilnveidošanas kursi “Publiskās – privātās partnerības veicināšana un
stratēģiskā vadība”, ESF, SIF projekts LDDK administratīvās kapacitātes reģionos
ietvaros, 2014. gada 13. un 20. novembrī. Klausītājas: Dace Erkena, Dagnija Gulbe.
38. Konference Utena, Lietuva, 2014. gada 13. novembrī. Dalībnieces: Kristīne Vītoliņa, Leila
Korejeva, Ina Vīksniņa.
39. X starptautiskā jauno zinātnieku konference un I starptautiskais kreatoloģijas simpozijs
“Kreativitātes pētniecības un kreatoloģijas kā starpnozaru zinātnes attīstība”, Rīga, RPIVA,
2014. gada 28. – 29. novembrī. Klausītājas: Maira Lāce, Dagnija Gulbe.
40. Seminārs ”Personu mobilitātes augstākajā izglītībā”, Rīga, 2014. gada 14. novembrī.
Klausītāja: Mārīte Bondareva.
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41. Informatīvs seminārs par projektu iesniegumu iesniegšanu aktivitātē “Stipendijas” EEZ un
Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un stipendijas” ietvaros, Rīgā,
2014. gada 27. novembrī. Klausītāja: Mārīte Bondareva.
42. Seminārs “Salutoģenēze – nozīmīga metode bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām
aktīvam atbalstam un veiksmīgai integrācijai sabiedrībā”, Cēsīs, 2014. gada 27. – 28.
novembrī. Klausītāja: Dace Erkena.
43. Mācību seminārs bibliotekāriem, Rīgā, 2014. gada 27. novembrī. Klausītāja: Irina Ozoliņa.
44. Konference “Aktuāli jautājumi sociālajā darbā sociālajos pakalpojumos un sociālajā
palīdzībā”, Jūrmala, 2014. gada 5. novembrī. Klausītājas: Diāna Bakāne, Ina Ozola.
45. Konference “Aktualitātes nefroloģisku pacientu ārstēšanā un aprūpē”, Rīgā, 2014. gada 20.
novembrī. Dalībniece, referents: Ineta Raudova “Operācijas māsas darba specifika donora
orgānu paņemšanas brigādē”.
46. Valsts un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas seminārs “Novērtē to kas tev ir!”,
Jūrmala, 2014. gada 25. novembrī. Klausītāja: Ina Vīskniņa
47. Konference “Kopienas līdzdalība bērna un ģimenes labklājības stiprināšanā”, Rīgā, 2014.
gada 27. novembrī. Klausītājas: Ina Ozola, Diāna Bakāne, Ina Vīskniņa.,
48. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un Katastrofu medicīnas asociācijas konference,
Rīgā, 2014. gada 21. novembrī. Dalībniece: Maija Zute.
49. Konference “Labā prakse darbā ar riska ģimenēm”, Rīga, 2014. gada 3. decembrī.
Klausītāja: Ina Vīksniņa.
50. Konference “Aktualitātes garīgās veselības aprūpes māsu praksē”, Rīgā, 2014. gada 4.
decembrī. Dalībniece, referente: Dagnija Gulbe “Profesionāļu savstarpējā komunikācija”.
51. Informatīvs seminārs par trīs Erasmus+ programmas starptautiskajām aktivitātēm
augstākajā izglītībā, Rīga, 2014. gada 12. decembrī. Klausītāja: Mārīte Bondareva.
52. Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas celšanas seminārs par traumu guvušu
pacientu. Rīga, 2014. gada 13. decembrī. Dalībniece: Ineta Raudova.
Organizētas konferences, semināri, lekcijas u. c. pasākumi:
1. Konference “Aktualitātes laboratorijas diagnostikā un pētniecībā biomedicīnas nozarē”,
Jūrmala, 2014. gada 22. janvāris. Organizatori: Aelita Koha, Alevtīna Leice, Līga Bāriņa,
Agnese Oliņa.
2. Konference “Pētniecības virzieni sociālā darba jomā studiju procesā”, Jūrmala, 2014. gada
5. februārī. Organizatori: Ina Vīksniņa, Dace Erkena, Ina Ozola, Līga Priede, Kristīne
Vītoliņa, Diāna Bakāne. Referenti: Vilnis Gricaičuks – Puriņš (SR2A) – Mūsdienīgu brīvā
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laika pavadīšanas iespēju pozitīvā ietekme uz senioriem – sociālās rehabilitācijas procesā,
Zane Prātiņa (S2T) – Sociālā aprūpētāja darbs ar jaunajām māmiņām sociālo prasmju un
iemaņu apguvē, Astra Kukulīte (SR2A) – Sociālās aktivizēšanas sociālās rehabilitācijas
procesā invalīdu dienas centrā, Jolanta Mickeviča (SR2A) – Kanisterapijas elementu
pielietošana sociālajā rehabilitācijā, Margita Virbule (S2T) – sociālā aprūpētāja darba vides
riska faktori, Vita Putniņa (S2A) – Brīvā laika pavadīšana klientiem ar garīga rakstura
traucējumiem, Linda Jakovele (SR2A) – Starpprofesionāļu komandas darbs kā resurss
sociālajā rehabilitācijā ar vardarbībā cietušām personām, Agita Rogule (S2A) – Stresa
veicinošie faktori klientiem ilgstošās sociālas aprūpes institūcijā.
3. Baltijas valstu konference “Sociālā darba speciālistu profesionālās aktualitātes un
tendences”, Jūrmala, 2014. gada 28. martā. Referenti; Kristīne Vītoliņa, Iveta Rozentāle –
Sociālā aprūpētāja tēls nacionālajā laikrakstā “Diena” un reģionālajā laikrakstā “Druva”.
4. Vieslekciju cikls “Skrīninga un profilakses iespējas kolorektālam vēzim”, “Klīniskie
pētījumi”, 2014. gada 24., 25. aprīlī, Dr. med. Mārcis Leja.
5. 5. studentu zinātniski – praktiskā konference “Veselības un sociālās aprūpes aspekti
gerontoloģijā”, Jūrmalā, 2014. gada 25. aprīlī. Inga Marriotta (R3A), Māra Tračuma –
Vecu cilvēku aprūpes īpatnības rentgenogrāfijā, Ritvars Važa (L1A), Baiba Beinaroviča
(S1A) – Vankomicīna rezistento enterokoku izdalīšanas biežums sociālās aprūpes pacientu
skrīninga uzsējumos, Rafaels Ciekurs (AP2A) – Senioru veselīga dzīvesveida skola,
Jolanta Bortaščenoka (P2A) – Klientu ar demenci aprūpes īpatnības podologa praksē
ilgstošas uzturēšanās institūcijā, Katrīna Krišāne (M3R) – Onihomikozēm līdzīgas
izmaiņas nagos veciem cilvēkiem, Elita Lūkasa (L1A), Baiba Krikliveca (S1A), Silvija
Koponāne (S1A) – Paplašināta spektra beta laktamāzes producējošo mikroorganismu
sastopamība sociālās aprūpes pacientu skrīninga uzsējumos, Karīna Ortlova (L1A), Silvija
Koponāne (S1A) – MRSA atradne sociālās aprūpes pacientu skrīninga uzsējumos.
6. Konference “Dzīvība kā vērtība ārstniecības un aprūpes kontekstā”, Daugavpils, 2014.
gada 12. septembrī, LMA un LĀB. Organizators un referents: Dagnija Gulbe –
Emocionālā inteliģence komunikācijas procesā ar pacientu.
7. Studentu mācības lidostā “Rīga”, 2014. gada 17. septembrī. Organizators: Ārstniecības
katedra.
8. Konference “Par vēzi: no skrīninga līdz aprūpei”, Rīgā, 2014. gada 27. novembrī.
Sadarbībā ar LMA.
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9. Studentu konference “Nieru mazspēja”, Jūrmala, 2014. gada 25. novembrī. Organizatori:
Elita Rutka, Māŗīte Saulīte, Rūta Melbārde, Aelita Koha, Agnese Grase, Maija Zute, Jānis
Oliņš, Aiga Tonne, Natālija Žarova (P2A), Elīna Brikmane (R2A), Dace Asne (L2A).
Pētnieciskā darbība 2014. gadā:
1. Koledžas zinātniski – pētnieciskie projekti: “Medicīnas koledžā studējošo jauniešu
veselība un to ietekmējošie paradumi”, “Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta atbilstība
universālā dizaina principiem”.
2. Dalība Centrālās Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadarbības programmas
ietvaros realizētajā projektā “INNOCARE” par inovatīvu risinājumu ieviešanu aprūpe
mājās, kas īstenots līdz 2014. gada 11. aprīlim.
3. Stenda referāts un tēzes “Medical students` preparedness for clinical practice nursing in the
primary speciality of Internal” starptautiskā konferencē “Nursing science and
practice:international experience” Vilnius University faculty of medicine Department of
Nursing and Fundamentals of internal medicine Nursing study centre, Viļņa, Lietuva,
ISBN 978-609-459-365-9, Linda Alondere, Ina Mežiņa Mamajeva, Dagnija Gulbe.
4. Publikācijas sagatavošana LU un Sylff starptautiskajā konferencē “World in Change: from
Consumption to Sustainability, from Competition to Collaboration, from Hierarchy to
Networks, from being Good to Doing Good”. Autori: T. Ivanova, M. Saulīte, R. Andersone
“Podology education in the European Higher education Area”.
2014. gadā tika veicināta sadarbība ar izglītības iestādēm, profesionālajām apvienībām:
1. Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana pirmspensijas un pensijas
vecuma personām. Priekuļu novads, 2014. gada 26. februārī. Darba grupas dalībniece:
Dace Erkena.
2. Dalība Latvijas Universitātes Zinātniskās padomes sēdēs.
3. Organizētas konferences sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes Rīgas
Medicīnas koledžu, Latvijas Māsu Asociāciju, Latvijas Ārstu biedrību.
4. Veicināta sadarbība ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latvijas
Universitātes Medicīnas fakultāti, Liepājas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti.
5. Dalība Baltijas Radioloģijas kongresa zinātniskās komisijas sēdēs, locekle Elita Rutka.
6. Sadarbībā ar profesionālo apvienību izstrādātas praktiskās vadlīnijas “Vadlīnijas
podoloģijā” un izdotas Worvarg Farm 2014. gadā. Autores: Mārīte Saulīte, Tatjana
Ivanova.
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LU PSK darbinieku darbība ārzemju institūcijās 2014. gadā: skatīt tabulu Nr.3.
3. tabula
„LU PSK darbinieki, kuri kā vieslektori darbojušies ārzemju institūcijās 2014. gadā”
Nr.
p. k.

Dalībnieks

Norises laiks

Valsts

Iestāde/ organizācija

1.

Elīna
Daugerte

27.03.2014.

Lietuva

Šiaulai State College

2.

Aelita
Koha

07.05.–
08.05.2014.

Lietuva

Klaipeda University

3.

Leila
Korejeva

07.05.–
08.05.2014.

Lietuva

Klaipeda University

4.

Laura
Mihailovska

06.07. –
09.07.2014.

Šveice

Medi, Zentrum für
Medizinische Bildung

5.

Aiga
Grauduma

23.01. –
24.01.2014.

Igaunija

Diāna
Bakāne
Mārīte
Bondareva

23.01. –
24.01.2014.
13.05. –
14.05.2014.

Dace
Erkena

07.05. –
08.05.2014.

6.
7.

8.

Igaunija
Igaunija

Lietuva

Tartu Health Care
College
Tartu Health Care
College
Tallinn Health Care
College
Klaipeda University
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Mērķis
Iepazīties ar studiju programmu
Estētiskā kosmetoloģija
realizāciju, lekcija – Make-up
Retro stilā.
Iepazīties ar studiju programmas
Radiologa asistents realizāciju,
piedalīties Internacionālajā
nedēļā.
Iepazīties ar studiju programmas
Māszinības realizāciju,
piedalīties Internacionālajā
nedēļā.
Pilnveidot zināšanas par
kvalitātes kontroles sistēmu
izglītības iestādē.
Pārrunāt jaunās programmas
ERASMUS+ turpmākās
aktivitātes ar sadarbības
partneriem, apmeklēt prakses
vietas
Apmeklēt koledžas Dienesta
viesnīcu, prakses vietas.
Dalība Internacionālajā nedēļā
Iepazīties ar studiju programmas
Sociālais darbs realizāciju,
piedalīties Internacionālajā
nedēļā.

4. TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU ORGANIZĒŠANA
4. tabula
„LU PSK organizētie tālākizglītības kursi 2014. gadā”
Nr.
p.
k.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Apmācību
veikšanas vieta
SIA “Balvu un
Gulbenes slimnīcu
apvienība”
SIA “Balvu un
Gulbenes slimnīcu
apvienība”
Latvijas Universitātes
P. Stradiņa medicīnas
koledža
SIA “Rīgas rajona
slimnīcā”
Latvijas Universitātes
P. Stradiņa medicīnas
koledžā
Latvijas Universitātes
P. Stradiņa medicīnas
koledžā

7.

Balvi, Saldus, Rēzekne

8.

LU PSK

9.

LU PSK un
Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte

10.

LU PSK

Tālākizglītības kursi
”Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu
medicīna”

Apmācību
mērķauditorija un
skaits
Ārstniecības
personas –
36
Ārstniecības
personas –
23
Ārstniecības
personas –
126
Ārstniecības
personas –
46

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Ārsta
palīga darbība ambulatorajā praksē”

Ārsta palīgi –
79

Tālākizglītības kursi
”Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu
medicīna”.
ESF darbības programmas “Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes
“Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto
institūciju personāla tālākizglītība ilgtspējīgai
attīstībai” programma “Labas prakses modelis
ģimenes ārsta praksē”.
Pilnveides kurss
„Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums
strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem”.
ESF projekts "Jaunākās tendences un tehnoloģijas
datortomogrāfijas metodes pielietošanā" līgums Nr.
01-17.12/87 no 30.07.2013.
ESF projekts "Jaunākās tendences un tehnoloģijas
datortomogrāfijas metodes pielietošanā" līgums Nr.
01-17.12/111 no 06.02.2014.

Ārstniecības
personas –
21

Apmācību nosaukums
Tālākizglītības kursi
”Hospitālās infekcijas un infekciju kontrole pacientu
ārstēšanā un aprūpē”
Tālākizglītības kursi
”Geriatrisku pacientu aprūpe”
Kursi
“Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”
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Ārstniecības
personas –
200
Radiologa asistenti
un radiogrāferi –
52 klausītājs
Radiologa asistenti
un radiogrāferi –
180 klausītāji
Radiologa asistenti
un radiogrāferi –
40 klausītāji

5. INFORMĀCIJA PAR STUDENTIEM
Uzņemšana 2014./ 2015. akadēmiskajam gadam LU PSK notika visās studiju
programmās – “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”,
“Podoloģija”, “Sociālā aprūpe”, “Sociālā rehabilitācija” un “Estētiskā kosmetoloģija”.
LU PSK imatrikulēto skaits 2014./ 2015. akadēmiskajam gadam – 428 studenti, no
kuriem studiju programmā “Māszinības” – 88 studenti, studiju programmā “Ārstniecība” –
53 studenti, studiju programmā “Estētiskā kosmetoloģija” dienas grupā – 28 studenti, studiju
programmā “Estētiskā kosmetoloģija” vakara grupā – 13 studenti, studiju programmā
“Biomedicīnas laborants” – 23 studenti, studiju programmā “Radiologa asistents” – 25
studenti, studiju programmā “Podoloģija” – 31 studenti, studiju programmā “Sociālā aprūpe”
– 37 studenti un studiju programmā “Sociālā rehabilitācija” – 130 studenti.
Jaunajā studiju programmā “Ārstnieciskā masāža” uzņemšana sākās 2014. gada oktobrī,
imatrikulēto studentu skaits – 19, attiecīgi LU PSK kopējais uzņemto studentu skaits 2014./
2015. akadēmiskajam gadam – 447.
Skatīt tabulu Nr. 5.
5. tabula
„LU PSK imatrikulēto skaits 2014. gadā”
Studiju
programmas
kods
41723
41721
41722
41762
41722
41762
41722
41722
41722

Imatrikulēti 2014.gadā
Studiju programmas
nosaukums

KOPĀ

tai skaitā
sievietes

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

88
53
23
37
25
130
31
41
19
447

86
43
22
37
17
119
31
41
14
72

NO TIEM PAR
budžeta
studiju
līdzekļiem
maksu
88
53
23
37
25
130
31
41
19
387
41

Imatrikulēti
2013.gadā
87
82
29
70
32
19
30
37
389

LU PSK 2014./ 2015.akadēmiskajā studiju gadā studēja 907 studenti, no tiem par valsts
budžeta līdzekļiem 772 studenti un 135 studenti par maksu. Studentu skaita sadalījums pa
studiju programmām un studiju gadiem skatīt tabulu Nr. 6.
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6. tabula
„LU PSK studējošo skaits 2014./ 2015. 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

88
53
23
37
25
130
31
41
19
447

69
56
22
61
22
16
24
36
306

60
30
25
39
152

Studējošie
kopā
217
139
45
98
72
146
55
116
19
907

NO KOPĒJĀ
STUDĒJOŠO SKAITA
par
budžeta
par maksu
līdzekļiem
217
139
45
98
72
146
55
116
19
772
135

LU PSK absolventu sadalījums pa studiju programmām 2013.gadā un 2014.gadā. Skatīt
tabulu Nr. 7.
7. tabula
“LU PSK absolventu skaits 2013. gadā un 2014. gadā”
Studiju
programmas
kods
41723
41721
41722
41762
41722
41762
41722
41722

Studiju programmas
nosaukums

Kvalifikāciju ieguvuši
2014.gadā

Kvalifikāciju ieguvuši
2013.gadā

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

47
40
14
44
12
18
30
18
223

58
41
15
60
18
41
30
8
271
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6. ĀRVALSTU SADARBĪBA
LU PSK 2014. gadā piedalījās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas
ERASMUS un Eiropas Savienības Izglītības programmas ERASMUS+ mobilitāte īstenošanā,
kā arī bija uzņemošais partneris studentiem no citām sadarbības skolām. Finansējums
mobilitātes īstenošanai tika piešķirts no Eiropas Komisijas finanšu līdzekļiem, pamatojoties
uz iepriekšējā gada dalībnieku skaitu.
Lai paplašinātu sadarbības iespējas un nodrošinātu studentiem un pasniedzējiem
iespēju izvēlēties prakses vietas, tika noslēgti jauni līgumi ar jau esošajiem sadarbības
partneriem ERASMUS+ programmas ietvaros – Tartu Health Care College, Igaunija
(Veselības aprūpe), The President Stanislaw Wojciechowski Vocational State School in
Kalisz, Polija (Veselības aprūpe), Universita’Degli Studi di Foggia, Itālija (Veselības
aprūpe), Utenos University of Applied Sciences, Lietuva (Veselības aprūpe un Sociālā
labklājība) un CESPU, Portugāle (Veselības aprūpe), tika noslēgti sadarbības līgumi ar
jauniem sadarbības partneriem – University of Padova, Itālija (Veselības aprūpe), Klaipeda
University, Lietuva (Veselības aprūpe) un Lääne-Viru College, Igaunija (Sociālā labklājība).
2014. gadā tika uzsāktas pārrunas par līgumu slēgšanu ar Lund University, Zviedrija
(Veselības aprūpe), Università degli Studi di Bologna, Itālija (Veselības aprūpe), Università
degli Studi di Molise, Itālija (Veselības aprūpe), CIPFP Ausias March, Spānija (Veselības
aprūpe), St. Ignatius Loyola College, Lietuva (Veselības aprūpe), Schule für Podologie IB
Medizinische Akademie Mannheim,Vācija (Veselības aprūpe).
6.1. LU PSK studentu mobilitāte
Studentu mobilitāte tika realizēta kā kvalifikācijas prakse ārvalstīs. Prakses ilgums
studentiem bija noteikts individuāli, atkarībā no izvēlētās studiju programmas. Mobilitātē
piedalījās studenti no 1. līdz 3. kursam. Prakses ilgums bija 2 – 3 mēneši, ņemot vērā studiju
ilgumu (2 vai 3 gadi).
Sākoties ERASMUS+ programmai, tika ieviests jauninājums studentu mobilitāšu
dalībniekiem – tiešsaistes valodas atbalsts. Visiem dalībniekiem jāveic tiešsaistes valodas
zināšanu novērtējums pirms un pēc mobilitātes, ja apmācību valoda ārzemēs ir viena no šīm
valodām: angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu un nīderlandiešu (izņemot, ja tā ir studenta dzimtā
valoda). Valodas novērtējums tiek veikts arī pēc mobilitātes, lai students varētu novērtēt, kā
valodas zināšanas ir uzlabojušās. Tāpat studentiem mobilitātes periodā tika piedāvāti
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tiešsaistes valodas kursi, lai uzlabotu attiecīgās valodas (kuru students ir izvēlējies kā darba
valodu mobilitātes valstī) zināšanu līmeni.
Saistībā ar pāreju uz ERASMUS+ programmu balstoties uz EK un VIAA prasībām un
norādījumiem tika sagatavoti jauni trīspusējie līgumi angļu valodā (gan studentu, gan
personāla mobilitātēm), finansējuma līgumi angļu un latviešu valodā (gan studentu, gan
personāla mobilitātēm).
LU PSK studenti atzinīgi novērtē un izmanto iespēju doties uz praksi ārvalstīs. Šī
iespēja studentiem nozīmē ne tikai profesionālo iemaņu apgūšanu un pilnveidošanu, bet arī
savas personības attīstīšanu. Pēc atgriešanās no prakses koledžā tiek organizēta ikgadējā
tikšanās ar ERASMUS studentiem, kurā studenti stāsta un dalās par ārvalstīs gūto pieredzi.
Studiju virziens „Veselības aprūpe”
Studentu mobilitātē kopumā no studiju virziena „Veselības aprūpe” devās – 28
studenti. Skatīt tabulu Nr. 8.
8. tabula
“LU PSK studiju virziena „Veselības aprūpe” studentu mobilitāte”
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Valsts
PORTUGĀLE

SPĀNIJA

Vārds, uzvārds

Prakses vieta
Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra

I.E.S.N.1 de Gijón
Tallinn Health Care
College

IGAUNIJA
Tartu Health Care College

LIETUVA

Utenos University of
Applied Sciences
Trakia University Medical
College Stara Zagora

BULGĀRIJA

VĀCIJA
LIELBRITĀNIJA

Medical University
Medical College Plovdiv
Ruck-Knörzer Fusspflege
Netherton Podiatry Clinic
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Lāsma Nikolaisone
Marta Iesalniece
Zane Laure
Monta Upmane
Līga Lubgāne
Santa Libauere
Amanda Januševiča
Krista Štreinerte
Lauma Gulbe
Kristīne Saba
Baiba Meļņikova
Kristīne Rimoviča
Kristīne Dimante
Diāna Zepa
Elīna Kozlovska
Jekaterina Rusecka
Jekaterina Pozņaka
Marija Šurupova
Solveiga Gabrāne
Aleksandra Korobicina
Arita Laizāne
Valters Vāvers
Una Krievaite
Ruslana Statujeva
Kitija Lenša
Anete Vītiņa
Inese Šķerberga
Betija Dzene

Prakses
ilgums
mēnešos
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
2
2

Studiju
programma
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BML
RA
RA
RA
M
M
K
BML
BML
BML
AP
AP
AP
RA
RA
P
P

 Foto ieskats no prakses vietām

Studiju virziens „Sociālā labklājība”
Studentu mobilitātē kopumā no studiju virziena „Sociālā labklājība” devās – 5
studenti. Skatīt tabulu Nr. 9.
9. tabula
“LU PSK studiju virziena „Sociālā labklājība” studentu mobilitāte”
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Valsts

Vārds, uzvārds

Prakses vieta

Elmārs Citovičs
Paula Ignate
Sandra Ērenfrīde
Gunta Zalova
Aija Bancāne

Šiauliai State College
LIETUVA
Utenos University of
Applied Sciences
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Prakses
ilgums
mēnešos
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Studiju
programma
SA
SA
SA
SA
SA

 Foto ieskats no prakses vietām

6.2. Ārvalstu studenti LU PSK
LU PSK 2014. gadā studiju virzienā „Veselības aprūpe” tika uzņemti 29 ārvalstu
studenti no Igaunijas, Lietuvas, Bulgārijas, Spānijas un Slovēnijas, kuri piedalījās pieredzes
apmaiņas programmā ERASMUS un ERASMUS+ praksē. Savukārt studiju virzienā „Sociālā
labklājība” tika uzņemti 6 studenti ERASMUS programmas ietvaros no Vācijas un Lietuvas.
2014. gada maijā koledžā tika uzņemta studentu un pasniedzēju grupa no sadarbības
augstskolas The President Stanislaw Wojciechowski Vocational State School in Kalisz
(Polija), lai iepazīstinātu ar koledžas darbību, studiju procesa norisi, lai veicinātu pieredzes
apmaiņu studentu vidū, un, lai sniegtu iespēju apskatīt ārzemju studentiem piedāvātās prakses
vietas. Līdzīgs pieredzes apmaiņas brauciens 2014. gada maijā tika arī organizēts LU PSK
studentiem (studiju programmu “Māszinības”, “Ārstniecība” un “Estētiskā kosmetoloģija” 1.
kursa studentiem un LU PSK Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem) kopā ar pasniedzējiem uz
The President Stanislaw Wojciechowski Vocational State School in Kalisz (Polija).
6.3. LU PSK pasniedzēju mobilitāte
Pasniedzēju mobilitātē no studiju virziena „Veselības aprūpe” piedalījās 5 dalībnieki,
kas apmeklēja Medi, Zentrum für Medizinische Bildung (Šveice), Klaipeda University un
Šiauliai State College (Lietuva), The President Stanislaw Wojciechowski Vocational State
School in Kalisz (Polija). 5 dalībnieki pārstāvēja studiju virzienu „Sociālā labklājība” un
apmeklēja Tartu Health Care College un Tallinn Health Care College (Igaunija), Klaipeda
University (Lietuva) un The President Stanislaw Wojciechowski Vocational State School in
Kalisz (Polija).
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6.4. Ārvalstu lektori LU PSK
Ar vieslekcijām studiju virzienā „Veselības aprūpe” Leonardo da Vinci, ERASMUS un
ERASMUS+ programmas ietvaros pie koledžas studentiem bija ieradušies 14 pasniedzēji,
savukārt studiju programmā „Sociāla labklājība” – 3 lektori.
6.5. Secinājumi
1. Ir noslēgti jauni sadarbības līgumi, savukārt iepriekšējie līgumi tika pārskatīti, sakarā ar
ERASMUS programmas pāreju citā projekta fāzē – ERASMUS+.
2. Eiropas Savienības finansējuma ERASMUS un ERASMUS+ programmas ietvaros apjoms
kopumā ir samazinājies, tomēr tas ir pietiekams studentu mobilitātei. 2014. gada nogalē
tika piešķirts arī Valsts Budžeta līdzfinansējums papildus Eiropas Savienības
finansējumam, kas ir nozīmīgs atbalsts studentu mobilitātēm.
3. Pasniedzēju mobilitāte ERASMUS programmas ietvaros 2013./ 2014 studiju gadam netika
apstiprināta, kas liedza pasniedzējiem iespēju pilnveidot savu pieredzi ārvalstīs, izmantojot
ES finansējumu.
4. Jaunajā ERASMUS+ periodā (no 2014. gada 1. jūnija) tika apstiprinātas pasniedzēju
mobilitātes (gan pieredzes apmaiņai, gan docēšanai), bet piešķirtais Eiropas Savienības
finansējuma un Valsts budžeta līdzfinansējuma apjoms ir nepietiekams un tiek plānots
ieguldīt koledžas finansējumu, pasniedzēju mobilitāšu īstenošanā.
5. Salīdzinot ar 2013. gadu – izbraucošo studentu skaits ir palielinājies par 7 studentiem,
tomēr mainās izvēlētās partnervalstis. Studenti labprāt izvēlas praksē doties uz Lietuvu un
Igauniju.
6. Iebraucošo studentu skaits ir palicis nemainīgs, kas ir pozitīvi un apliecina koledžas
sagatavotību kvalitatīvai prakses organizēšanai.
7. Ārvalstu personāla un docētāju skaits ir palicis līdzīgs kā 2013. gadā.
8. Lektori no ārvalstīm atkārtoti ierodas koledžā, lai vadītu vieslekcijas abu studiju virzienu
studentiem.
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7. PERSONĀLS
LU PSK akadēmiskais personāls sistemātiski uztur un paaugstina savu kvalifikāciju
dažādās institūcijās tālākizglītības pasākumos – kursos, semināros, piedaloties konferencēs,
tālākizglītības programmās.
2014. gadā 3 LU PSK docētāji turpināja studijas doktorantūrā.
10. tabula
„LU PSK personāls 2013. un 2014. gadā”
LU PSK personāls
LU PSK personāls pamatdarbā
Akadēmiskais personāls:
- docenti
- lektori
- asistenti
Vispārējais personāls
LU PSK personāls pamatdarbā KOPĀ
Akadēmiskais personāls, kuram augstskola nav
pamatievēlēšanas vieta

2013. g.

2014. g.

41
7
34
29
70

41
7
34
29
70

34

53

11. tabula
„LU PSK akadēmiskā personāla pamatdarbā sadalījums
pēc vecuma 2013. un 2014. gadā”
LU PSK akadēmiskā personāla pamatdarbā
sadalījums pēc vecuma
jaunāki par 25 gadiem
25 – 29 gadi
30 – 34 gadi
35 – 39 gadi
40 – 44 gadi
45 – 49 gadi
50 – 54 gadi
55 – 59 gadi
60 – 64 gadi
65 gadi un vecāki

28

2013.g.
41
1
5
3
7
4
7
7
2
5

2014.g.
41
1
1
6
2
7
4
6
6
4
4

8. STUDENTU AKTIVITĀTES
Studējošo intereses koledžā pārstāv Studējošo pašpārvalde (turpmāk – SP), kura
darbojas saskaņā ar tās izstrādāto un LU PSK Koledžas padomes apstiprināto nolikumu.
SP deleģētie studējošie ir:
- LU PSK Koledžas 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 naudas līdzekļi viena divsimtā daļa no koledžas gada budžeta.
Līdzekļu izlietojuma sadalījumu nosaka SP sēdē, apstiprinot gada tāmi LU PSK Koledžas
padomes sēdē. Šos līdzekļus SP izmanto sekojošu funkciju nodrošināšanai:
1) SP sadarbības nodrošināšanai ar Latvijas augstskolām un partneraugstskolām
ārvalstīs, piemēram, medicīnas koledžām Igaunijā, Polijā;
2) kultūras pasākumu organizēšanai koledžas un starpkoledžu ietvaros, kā arī
sadarbībā ar studējošajiem no ārvalstīm;
3) sporta aktivitāšu nodrošināšanai;
4) SP reprezentatīvo materiālu izstrādei un iegādei;
5) aktīvāko studējošo apbalvošanai u.c.
2014./ 2015. akadēmiskā studiju gada 1. semestra ietvaros tika izstrādāts un
apstiprināts LU PSK SP logo, skat. 1.att., savukārt kā SP devīze tika izvēlētā un apstiprināta
Zentas Mauriņas atziņa – „Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties”.
Lai sekmīgāk nodrošinātu informācijas apriti LU PSK studējošo vidū un informētu par
SP aktivitātēm tika izveidoti profili sociālajās platformās – draugiem.lv, facebook.com. Lai
nodrošinātu elektronisko saziņu tika izveidts e-pasts: lupsk.studenti@gmail.com.
1. att.
LU PSK SP logo
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8.1. LU PSK Studējošo pašpārvaldes darbības shēma

LU PSK direktore

LU PSK
sabiedrisko attiecību
speciālists
Studējošais no LU
PSK filiāles Rēzeknē

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

Pārstāvji
LU PSK padomē
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8.2. 2014. gada organizēto aktivitāšu kopsavilkums
 05.02.2014. – LU PSK Sociālas aprūpes katedras studentu konference
Sociālās aprūpes katedras studentu rīkota konference, kas veltīta kādai no sociālās
labklājības nozarē aktuālai tēmai. Konferences laikā studenti uzstājās ar prezentācijām,
lektora – moderatora vadība tika organizēta diskusija.

 14.02.2014. – LU PSK Studentu pašpārvaldes Sv. Valentīndienas balle.
Pasākums ar tematiskām aktivitātēm koledžas studējošajiem.
 28.02. – 02.03.2014. – LU PSK dalība starptautiskajā izglītības izstādē „Skola 2014”
Koledžas popularizēšanas un potenciālo studentu piesaistīšanas pasākums, prezentējot
koledžas studiju programmas, lielākajā ikgadējā izglītības iestāžu izstādē Latvijā. Koledžas
stenda aktivitātes tika iesaistīti gan pasniedzēji, gan studenti no visām studiju
programmām.
 26.03.2014. – pasākums kopā ar programmas ERASMUS studentiem.
Boulinga turnīrs starp LU PSK studējošo komandu un ERASMUS programmas
dalībniekiem.

 08.04.2014. – dalība Latvijas Koledžu asociācijas 5.boulinga turnīrā.
Starpkoledžu pasākums ar mērķi veicināt 1. līmeņa augstākās izglītības mācību iestāžu
atpazīstamību. LU PSK komanda turnīrā ieguva 8. vietu starp 17 koledžu komandām.
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 12.04.2014. – ekskursija kultūras programmas ietvaros ERASMUS programmas
studentiem.
LU PSK SP pārstāvjiem kopā ar studentiem no Igaunijas, Lietuvas, Spānijas, Bulgārijas
organizēta ekskursija maršrutā Pūres šokolādes muzejs – mājsaimniecība “Indāni” –
“Zviedru cepure” – leļļu dārzs Sabilē.

 24.04.2014. – LU PSK Medicīnas tehnoloģiju katedras studentu konference “Artrītu
diagnostika un pēdas aprūpes mūsdienu aspekti”.
Ikgadējā Medicīnas tehnoloģiju katedras studentu rīkota konference, kas veltīta kādai no
medicīnas nozarē aktuālai tēmai. Konferences laikā studenti uzstājās ar prezentācijām,
lektora – moderatora vadība tika organizēta diskusija.

32

 04.05.2014. – „Stipro skrējiens”.
Kinopilsētā „Cinevilla”, Tukuma novada, Slampes pagastā kopš 2010. gada norisinās
„Stipro Skrējiens”, kas ir Baltijā pirmais šāda veida pasākums un vienīgais ekstremālais
masu izturības skrējiens, kas ietver klasiskā skriešanas krosa, dažādu veiklības un spēka
disciplīnu elementus. Pasākuma mērķis ir popularizēt aktīvu un veselīgu dzīves un izveidot
jaunus tradicionālus sporta svētkus.
„Stipro skrējiena” filozofiju raksturo spēks, izturība un krietna deva humora, dalībnieku
neizsīkstošais gribasspēks, neatlaidība un beigu beigās liels prieks par paveikto.
Koledžu pasākumā pārstāvēja 17 studējošie.
 15.05.2014. – „Internacionālais vakars”.
Tradicionāls LU PSK SP pasākums, lai veicinātu sadraudzību starp ERASMUS
programmas un LU PSK studējošajiem. Pasākuma laikā tika prezentēta konkrētā valsts, tās
kultūra, tradīcijas, gatavots nacionālais ēdiens. No ERASMUS programmas pasākumā
piedalījās studenti no Bulgārijas, Igaunijas, Lietuvas, Spānijas, Polijas.
 17.05.2014. – Jūrmalas vasaras kūrortsezonas 2014 atklāšana.
LU PSK studentu un pasniedzēju dalība Jūrmalas vasaras kūrortsezonas svinīgajā
atklāšanas gājienā.

 18.05.2014. – “Nordea Rīgas maratons 2014”
LU PSK komandas piedalīšanās maratonā, kura mērķis ir veicināt skriešanas popularitāti
kā veselīga un sportiska dzīvesveida sastāvdaļu. Maratonā koledžu pārstāvēja 16
studējošie, no kuriem 2 dalībnieki startēja pusmaratona distancē, 10 – 10 km distancē, 4 –
5 km distancē.
 22.05. – 25.05.2014. – pieredzes apmaiņas brauciens uz koledžas sadarbības augstskolu
Polijā – The President Stanislaw Wojciechowski Higher Vocational State School in
Kalisz (Polija).
Organizēts brauciens LU PSK Ārstniecības katedras studējošiem un koledžas SP
pārstāvjiem. Vizītes laikā tika iepazīta sadarbības augstskola, pilsētas galvenā slimnīca un
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apskatīta Kališas (Kalisz) pilsēta, organizēta dalība konferencē un tikšanās ar studējošo
pārstāvjiem no sadarbības partneru augstskolas.

 23.05.2014. – LU PSK absolventu salidojums
Ik pēc pieciem gadiem uz koledžas salidojumu tiek aicināti absolventi, bijušie pasniedzēji
un darbinieki. 2014. gadā salidojums tika rīkots par godu koledžas 75. gadu jubilejai. Tā
organizēšanā tika iesaistīti gan koledžas administrācija, gan studenti.

 27.05.2014. – koledžas studentu prezentāciju seminārs par praksi ārvalstīs.
Studentu prezentācijas un dalīšanās pieredzē par ERASMUS programmā gūto pieredzi.

 01.06. – 07.06.2014. – dalība Jūrmalas pilsētas veselības nedēļā.
LU PSK Medicīnu tehnoloģijas katedras dalība Jūrmalas pilsētas domes Labklājības
pārvaldes rīkotajā Veselības nedēļā, kuras laikā jūrmalniekiem un pilsētas viesiem tika
nodrošinātas bezmaksas kvalificētu ārstniecības speciālistu konsultācijas, piedāvāta iespēja
saņemt kūrortārstniecības un veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī piedalīties dažādās
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veselīga un aktīva dzīvesveida veicinošās nodarbībās. Studiju programmas “Podoloģija”
studenti pasniedzēja vadībā piedāvāja pēdu aprūpes procedūras, iespēju vērot studiju
procesu praktiskajā nodarbībā „Nagu korekcijas metodes”, tika piedāvāta bezmaksas apavu
dezinfekcija, pēdas neiroloģiska novērtēšana un nagu simptomātiska apskate.

 03.06.2014. – Atvērto durvju dienas pasākums.
Pasākums interesantiem, kuri ieradušies LU PSK, Vidus prospektā 28, Bulduros, lai
iepazītos ar studiju iespējām un piedāvātajām studiju programmām, apskatītu mācību
iestādi, praktisko nodarbību telpas un aprīkojumu, iegūtu informāciju par studiju procesu
no studentiem un pasniedzējiem.
 04.06.2014. – „Orientēšanās sacensības”.
SP rīkots pasākums, kas norisinājās jau ceturto reizi, tā mērķis – iepazīt koledžas apkārtni.
Sagatavotā maršrutā ar 9 kontrolpunktiem bija jāveic konkrēts uzdevums, saņemot noteiktu
skaitu punktu. Pasākumā piedalījās 8 studentu komandas.

 Jūnijs, 2014 – LU PSK izlaidumi.
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) 2013./ 2014. akadēmiskajā
gadā diplomus par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu 8 specialitātēs
saņēma 241 absolvents. Koledžas 75. jubilejas gada izlaidumu laiku atklāja Sociālās
aprūpes katedra, kad 2014. gada 19. jūnijā piešķīra diplomus studiju programmu „Sociālā
aprūpe” un „Sociālā rehabilitētāja” absolventiem. Krāšņi un sirsnīgi, 20. jūnijā
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, notika koledžas filiāles Rēzeknē 5.
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izlaidums, kur svinīgajā pasākumā 41 absolventam tika izsniegti diplomi par izglītības
iegūšanu specialitātēs "Māsa" un "Ārsta palīgs". 2014. gada izlaidumu laiks noslēdzās 27.
jūnijā, kad diplomus par izglītības iegūšanu saņēma Ārstniecības katedras un Medicīnas
tehnoloģiju katedras absolventi. Absolventi ieguva diplomus, kas apliecina, ka tika
piešķirta „Māsas”, ”Ārsta palīga”, „Skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā”,
„Biomedicīnas laboranta”, „Radiologa asistenta”, „Podologa” kvalifikācija.

 01.08. – 03.08.2014. – veselības aprūpes darbinieku 16. Veselības dienas.
Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts rīkots pasākums – Latvijas veselības aprūpes
darbinieku 16. Veselības dienas, kura mērķis popularizēt veselīgu dzīves veidu ne tikai
pacientiem, bet arī dalībniekiem, veselības un sociālās aprūpes jomā strādājošajiem
speciālistiem un viņu ģimenēm. Koledžas dalība sporta spēlēs ir kļuvusi par ikvasaras
tradīciju, kad komandā “Koledžas zaķi” tiek pulcēti koledžas studenti, pasniedzēji,
darbinieki un absolventi.
Starp 36 komandām „Koledžas zaķi” kopvērtējumā ieguva godpilno 12. vietu. Koledžas
komandas sniegums sporta spēļu disciplīnās, kuras tika vērtētas kopvērtējuma tabulā: 9. –
16. vieta volejbolā jauktajām komandām, 21. – 40. vieta virves vilkšanā kungiem, 6. – 10.
vieta virves vilkšanā dāmām, 4. vieta – dāmu futbolā, 21. vieta lielajā stafetē, 17. vieta
tūrisma stafetē, 2. vieta komandas kapteiņu sacensībās.
Individuālajās disciplīnas tika izcīnīta 2.vieta kāršu spēlē “zolīte”, 2. vieta makšķerēšanā,
1. vieta badmintonā dāmu konkurencē.
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 01.09.2014. – 1. septembra pasākums.
2014./ 2015. studiju gada svinīgs 1. septembra pasākums koledžas pirmo kursu studentiem,
iepazīšanās ar akadēmisko personālu un administrāciju, kuratoriem, mācību iestādes
telpām, studiju kārtības norisi.

 17.09.2014. – Ārstniecības katedras studentu dalība ārkārtas situācijas mācībās lidostā
Starptautiskā lidostas "Rīga" rīkotās ārkārtas situācijas mācības, kuru mērķis pārbaudīt
lidostas iekšējās procedūras, sadarbību ar valsts operatīvajiem dienestiem aviokompāniju
krīzes gadījumā.
Mācībās tika inscenēts aviācijas negadījums un tajās piedalījās lidostas krīzes likvidēšanas
komanda, "airBaltic", Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests, Nacionālie bruņotie spēki, Gaisa spēku aviācijas bāze, kā
arī citas organizācijas un iestādes.
Koledža akadēmiskais personāls sadarbībā ar Starptautiskās lidostas ”Rīga” Drošības
departamenta pārstāvjiem veica 90 koledžas studentu apmācību “ievainoto” lomu
tēlošanai. Ārkārtas situācijas mācībās piedalījās Ārstniecības katedras studiju programmu
“Māszinības” un “Ārstniecība” 2. un 3. kursu studenti un koledžas docētāji.

 28.09.2014. – Dalība Jūrmalas skriešanas svētkos 2014.
Jūrmalas pilsētas organizētie pirmie skriešanas svētki, ar mērķi – veicināt skriešanas
popularitāti kā veselīga un sportiska dzīvesveida sastāvdaļu. Atbalstot veselīgu
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dzīvesveidu, koledžas studentu komanda, 11 dalībnieku sastāvā piedalījās kopīgā skrējienā
un pierādīja savus spēkus gan individuālajās distancēs, gan komandu skrējienā.

 29.09. – 01.10.2014. – „Fukšu iesvētības 2014” un „Fukšu balle 2014”.
Ikgadējais vienotības un pirmkursnieku iesvētīšanas pasākums “Fukši”, ar 2014. gada
devīzi – “No čaildhūdas līdz pervakiem”. Studentu pašpārvalde bija sagatavojusi dažādus
pārbadījumus pirmo kursu studentiem, pasākums noslēdzās ar diskotēku un karaoki.

 07.10.2014. – Skolotāju dienas pasākums.
Kopš 1994. gada UNESCO aicina visā pasaulē kopīgi atzīmēt Pasaules skolotāju dienu, lai
sveiktu skolotājus un izceltu viņu nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā,
tāpēc ik gadu arī LU PSK akadēmiskajam personālām tiek veltīti apsveikumi no
studējošajiem.
 15.10.2014. – Spēļu vakars.
Atraktīvs spēļu vakars studentiem, kurā pierādīt savas spējas atjautībā, izveicībā un
erudīcijā. Studentu pašpārvaldes rīkots pasākums ar mērķi veicināt studentu saliedētību,
aktīvi pavadot kopā laiku ar studiju biedriem arī ārpus studiju procesa.
 15.10.2014. – Starptautiskā Baltā spieķa diena.
Lai informētu koledžas studentus, pasniedzējus un darbiniekus par Starptautiskās baltā
spieķa dienas vēsturi, tā simbola – baltā spieķa nozīmi un vājredzīgu un neredzīgu cilvēku
integrēšanos sabiedrībā, Sociālās aprūpes katedras studiju programmas “Sociālā
rehabilitācija” studenti bija sagatavojuši prezentāciju, kas tika izrādīta koledžas telpās.
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 29.10.2014. – „Šausmu filmu vakars”.
Filmu vakars „Helovīns”, Visu svēto dienas pasākums studentiem.
 11.11.2014. – Dalība Lāčplēša dienas gājienā.
Studentu pašpārvaldes dalība Jūrmalas pilsētas Jūrmalas Kultūras centra rīkotajā lāpu
gājienā, lai godinātu latviešu tautas varonību, aizstāvot Latvijas valsti 1919. gada brīvības
cīņās. Lāpu gājienā piedalījās pašvaldības teritorijā esošo iestāžu un organizāciju pārstāvji.
Koledžas studenti kuplināja izglītības iestāžu pārstāvju delegācijas.

 12.11.2014. – „Erudīts 2014”.
SP ikgadējais pasākums “Erudīts”, 2014. gada tēma “Latvija un Latvijas Universitātes P.
Stradiņa medicīnas koledža”. Pasākumā piedalījās 11 komandas. Tika vērtētas komandu
pieteikumu vizītkartes, un, konkursa laikā bija jāizpilda seši uzdevumi. Sīvā cīņā 1. vietu
izcīnīja komanda “Zaičiki”, 2. vietu ieguva komanda “Super Māšuki”, 3. vietu godam
nopelnīja komanda “BASK”.
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 20.11.2014. – dalība Tartu Health Care College (Igaunija) 203. jubilejā.
Koledžas SP pārstāvju un sabiedrisko attiecību speciālista vizīte sadarbības augstskolā
Igaunijā. Vizītes laikā koledžas pārstāvji piedalījās kopīgajās svinību aktivitātēs, ko bija
izplānojusi un noorganizējusi Tartu medicīnas koledžas Komunikācijas daļa.Koledžas SP
pārstāvji tikās ar partneru augstskolas aktīvākajiem studējošajiem. Iepazinās ar viņu darbu,
dalījās pieredzē, kā arī tika runāts par abu augstskolu Studējošo pašpārvalžu turpmākajām
sadarbības iespējām un aktivitātēm.

 25.11.2014. – Medicīnas tehnoloģiju katedras studentu konference “Nieru mazspēja”
Ikgadējā Medicīnas tehnoloģiju katedras studentu rīkota konference, kurā studējošie
uzstājās ar prezentācijām. Kā konferences dalībnieki ar prezentācijām uzstājās studenti.
Klausītāju vidū bija ieradušies pārstāvji no Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes.

 16.12.2014. – Ziemassvētku pasākums „ Ziemassvētku stāsts”.
LU PSK studējošo Ziemassvētku pasākums.
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9. KOMUNIKĀCIJA UN SADARBĪBA AR LATVIJAS INSTITŪCIJĀM
2014. gada ietvaros sabiedrisko attiecību kampaņa tika izvērsta vairākos virzienos,
orientējoties uz mērķa sasniegšanu – jaunu studentu piesaisti, LU PSK tēla veidošanu un
atpazīstamības palielināšanu Latvijā un Eiropas Savienības valstīs.
Informēšana par LU PSK un tās piedāvātajām studiju programmām un tālākizglītības
programmām tika nodrošināta izmantojot informācijas kanālus – LU PSK mājas lapu,
radiostacijas – „Latvijas Radio 2”, „Skonto”, ”European Hit Radio”, laikrakstus – „Latvijas
Avīze”, „Diena”, „Neatkarīgā” un reģionālos laikrakstus, dažādus iespiedmateriālus.
Studiju gada ietvaros tika organizēta ikgadējā dalība starptautiskajā izglītības izstādē
„SKOLA 2014” Ķīpsalas izstāžu hallē Rīgā.
Rīkojot LU PSK informatīvos pasākumus „Atvērto durvju diena” (Bulduros), tika
piedāvātas individuālas un grupu ekskursijas pa koledžas telpām, organizēšanā iesaistot gan
studējošos, gan docētājus. Interesentiem tika piedāvāta iespēja piedalīties praktiskajās
nodarbībās laboratorijās un praktisko nodarbību auditorijās, sekot līdzi studentu darbiem, kā
arī pašiem saņemt ārstnieciskos pakalpojumus docētāju uzraudzībā.
Sadarbībā ar LU PSK arodbiedrību un „Valsts asins donoru centru” koledžas telpās
2014. gada rudenī tika organizēta „Donoru diena”.
Gada ietvaros turpinājās LU PSK veiksmīgā sadarbība ar Jūrmalas pašvaldību un tās
institūcijām gan koledžas studiju programmu īstenošanā, gan personāla līdzdarbošanās
Jūrmalas pašvaldības organizētajos semināros par sociālo pakalpojumu pilnveidi pašvaldībās,
gan dalība kultūras un sporta aktivitātēs.
Ik gadu studiju gada izskaņā LU PSK Sociālās aprūpes katedra organizē nometni ARC
„Alsviķi” audzēkņiem, kas norisinās koledžas telpās.
Studiju gadu ietvaros norisinājās sadarbība ar profesionālajām asociācijām – Latvijas
Māsu asociāciju, Latvijas Ambulatorā dienesta ārsta palīgu profesionālo biedrību, Latvijas
Neatliekamās un katastrofu medicīnas asociāciju, Latvijas Laborantu asociāciju, Latvijas
Podologu biedrību, Latvijas Radiogrāferu un Radiologu Asistentu asociāciju – sadarbība ar
ambulatorās aprūpes iestādēm un veselības aprūpes centriem, kā arī sadarbība ar Latvijas
darba tirgus partneriem. Sadarbībā ar Latvijas Radiologu asistentu asociāciju ir vienošanās par
studentu profesionālo apmācību radioloģijas centros un atbalstu tālākizglītības programmu
veidošanā.
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10. 2015. GADA PRIORITĀTES
1. Kvalitatīva studiju programmu īstenošana atbilstoši darba tirgus prasībām.
2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas uzturēšana un paaugstināšana.
3. Materiāli tehniskās bāzes attīstība LU PSK budžeta un Eiropas Savienības struktūrfondu
finanšu ietvaros.
4. LU PSK SP pašpārvaldes aktivitāšu atbalstīšana.
5. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu partneriem.
6. LU PSK tēla un studiju programmu popularizēšana Latvijā un pasaulē.
7. Studiju programmas „Ārstnieciskā masāža” aprobācija.
8. Starptautiskas zinātniski pētnieciskās konferences organizēšana 2015./ 2016. akadēmiskajā
gadā.
9. Finansiāli atbalstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmu ietvaros.
SVID analīze
12. tab.
„LU PSK SVID analīze”
Stiprās puses
1.
2.
3.
4.
5.

Pieredze veselības un sociālās aprūpes speciālistu
izglītošanā.
Studiju programmu daudzveidība.
LU PSK atpazīstamība Latvijā un Eiropas
Savienībā.
Moderna un darba videi atbilstoša materiāli
tehniskā bāze ar perspektīvas izaugsmes iespējām.
Sakārtota infrastruktūra ar autonomu
apsaimniekošanas sistēmu.

Vājās puses
1.
2.

Iespējas
1.
2.

3.

Piesaistīt augsti kvalificētu akadēmisko personālu.
Attīstīt materiāli tehnisko bāzi LU PSK budžeta
finanšu un Eiropas Savienības struktūrfondu
ietvaros.
Izmantot attīstības iespējas Latvijas Universitātes
aģentūras statusā studiju programmu pētniecības
nodrošināšanā.

Akadēmiskā personāla kvalifikācija doktorantūras
līmenī.
Valsts finansējums zinātniski pētnieciskai
darbībai.

Draudi
1.
2.
3.
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Ekonomiskā nestabilitāte finansējuma
samazinājuma dēļ.
Konkurence augstākajā izglītībā – studiju
programmu ietvaros.
Demogrāfiskā situācija – studentu skaita
samazinājums.

