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1.Studiju virziena raksturojums 

1.1.Studiju)virziena)attīstības)stratēģija,)kopīgie)mērķi)un)to)saistība)ar)
LU)kopējo)stratēģiju.)
)

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK), studiju virzienā VESELĪBAS 

APRŪPE,  īsteno Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas ,,Māszinības” 

(kods 41723) un  „Ārstniecība” (41721). Augstākās izglītības programmu  akreditācijas komisija 

studiju programmas ,,Māszinības” un  ,,Ārstniecība” ir akreditējusi divas reizes 2005. gadā  un 

2011.gadā līdz 2017.gada maijam.   Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju 

programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" ietvaros veikta abu studiju 

programmu izvērtēšana. Pēc ekspertu vizītes un vērtējuma 2012. gada martā,   studiju 

programmas „Ārstniecība” un ,,Māszinības”  ir iedalītas Augstākās izglītības padomes studiju 

programmu sadalījuma pirmajā kvalitātes grupā un uzskatāmas par ilgtspējīgām.  

Studiju virziena programmu mērķi saskan ar LURMK darbības un attīstības stratēģiju 

2010.-2015.gadam, kas ir pieņemta koledžas Padomes 07.01.2010. sēdē, protokols Nr. 27 un 

apstiprināta  LU Senāta sēdē 29.03.2010. lēmuma  Nr.351. 

LURMK mērķis: īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas Māszinības un Ārstniecība veselības aprūpes nozarei nepieciešamo speciālistu 

izglītošanā  un  attīstīt pētniecību nozarē, lai veicinātu veselības aprūpes kvalitātes pilnveidi.  

Studiju virziena Veselības aprūpes attīstības stratēģijas mērķis ir radīt labvēlīgu vidi 

personāla – studentu, akadēmiskā un vispārējā personāla, izaugsmei un nodrošināt LU RMK 

misijas izpildi. Stratēģija veidota, lai sekmētu Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas  

attīstību, personālam sadarbojoties ar akadēmisko sabiedrību, valsts pārvaldes institūcijām un 

sociālajiem partneriem un darba devējiem.  

Stratēģija balstās uz esošās situācijas analīzes un nosaka vidējā termiņa (3 – 5 gadi) 

nozīmīgākos uzdevumus un līdzekļus LU RMK  ilgtermiņa (6 – 12 gadi) darbības mērķu 

sasniegšanai. Stratēģija norāda ceļus, kā veiksmīgi izmantot iespējas un izvairīties no draudiem, 

kurus koledžas attīstībai radīs nākotnē sagaidāmās norises. 

Stratēģija ir saistoša, plānojot koledžas īstermiņa (1 – 3 gadi) attīstību, izstrādājot 

normatīvos dokumentus un organizējot studiju procesu.  
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Stratēģija ievēro Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas Nolikumu, Latvijas 

Republikas noslēgtos starptautiskos līgumus un parakstītās deklarācijas, Latvijas likumus un 

normatīvos dokumentus, kā arī Eiropas Savienības Direktīvas attiecībā uz reglamentētajām 

profesijām.   

Programma  ,,Māszinības” sniedz mūsdienu darba tirgū, veselības aprūpei nepieciešamo 

zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu un piešķir ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju: Māsa 

vai Internās aprūpes māsa, vai Bērnu aprūpes māsa, vai Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās 

aprūpes māsa, vai Ķirurģiskās aprūpes māsa, vai Ambulatorās aprūpes māsa. 

Programmas saturs  atbilst ES direktīvām 2005/36/EC, tai atbilstošiem MK noteikumiem 

Nr.68 ,,Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes 

porfesionālās kvalifikācijas  iegūšanai” un 2009.gada 24. marta MK  noteikumiem Nr. 268 

„Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa 

profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo 

personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” 6. punktā noteiktajām ārstniecības personas 

profesionālajām prasmēm un māsas profesijas standartam. 

Programma  „Ārstniecība”  sniedz mūsdienu darba tirgū pieprasītu zināšanu, prasmju un 

iemaņu kopumu un piešķir kvalifikāciju ārsta palīgs; ambulatorās aprūpes ārsta palīgs; 

neatliekamās medicīnas ārsta palīgs. Programmas saturs  atbilst LR likumdošanai, tai skaitā 

Ārstniecības likumam, likumam „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanu”, 2009.gada 24. marta MK  noteikumiem Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu 

un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības 

programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” 6. 

punktā noteiktajām ārstniecības personas profesionālajām prasmēm un Ārsta palīga profesijas 

standartam. 

Sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Ārstniecības studiju 

programmā,    turpinās  Neatliekamās medicīnas ārstu palīga speciālistu sagatavošana.  

 2012./2013. studiju gadā uzsākta un  īstenota  profesionālās vidējās izglītības studiju programma 

„Fizioterapija” (kods 35b 722 04) , projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.2/09/IPIA/NVA/002 „Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā” finansētās 

1.7.aktivitātes „Speciālistu sagatavošana, īstenojot profesionālo vidējās izglītības programmu” 

ietvaros.  
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Sadarbojoties ar Latvijas Māsu asociāciju,  2012. gadā turpinās   māsu, ārstu palīgu, 

vecmāšu un māsu palīgu kvalifikācijas atbilstības pārbaudes eksāmena īstenošana un pilnveide. 

1.2.)Studiju)virziena)un)studiju)programmu)perspektīvais)novērtējums)no)
Latvijas)Republikas)interešu)viedokļa)

LURMK īsteno  studiju virziena Veselības aprūpe studiju programmas Māszinības un 

Ārstniecība, nodrošinot profesionālu speciālistu sagatavošanu  Latvijas veselības aprūpes 

iestādēm. 

Analizējot darba devēju un absolventu  atzinumus par LURMK  studiju virziena 

Veselības aprūpe studiju programmu īstenošanas lietderību, speciālistu sagatavošanas kvalitāti, 

kā arī programmu attīstības nepieciešamību, jāsecina, ka LURMK darbība noris, respektējot 

sabiedrības intereses, ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām personām, darba devējiem un 

absolventiem. 

 Eiropas Savienības direktīva paredz māsas profesiju kā vienu no reglamentētajām 

profesijām Eiropā un nosaka kopējas prasības māsu izglītībai dalībvalstīs. Piedāvājamās pirmā 

līmeņa profesionālās  augstākās izglītības Māszinību studiju programmas  nepieciešamība  no 

Latvijas interešu viedokļa  motivējama ar  valstī pieaugošo pieprasījumu pēc kvalificētām un 

profesionāli sagatavotām māsām ar augstāko izglītību, kas spēj:  

! praktizēt veselības aprūpes iestādēs un sabiedrības veselības jomā,  

! patstāvīgi veikt un vadīt pacientu aprūpi, izglītot pacientus, viņu ģimenes locekļus,   

aprūpes komandas locekļus un sabiedrību,  

! piedalīties ārstniecībā un nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas  un prasmes. 

 Lai veicinātu studentu iesaistīšanos un konkurētspēju darba tirgū ir nepieciešams: 

! veicināt studentu patstāvīgas spriešanas spējas, viedokļa veidošanos, 

! iemācīt uztvert lietu kopsakarības, analizēt sarežģītas situācijas, 

! sekot, lai studiju programma atbilstu eksistējošām darba tirgus prasībām, 

! veidot pēc iespējas ciešāku saikni ar darba devējiem, 

! veicināt māsu profesijas attīstību. 

Praksē ir pierādīta Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas, kā pirmā  līmeņa 

augstākās profesionālās izglītības  iestādes, spēja sagatavot tautsaimniecības vajadzībām un 

prasībām atbilstoša līmeņa speciālistus. Koledžā izglītošanas process balstās uz augstu 

mācībspēku kvalifikācijas līmeni un sistemātisku profesionālā līmeņa paaugstināšanu. Tas 
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uzskatāms par nozīmīgu kreativitātes  rādītāju  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas Māszinības īstenošanā. 

 Kā rāda mūsu izglītības iestādes veiktā  aptauja  par pirmā līmeņa profesionālās  

augstākās izglītības studiju programmas ,,Māszinības”  absolventu tālākām karjeras gaitām, 

apmēram 50%  no absolventu skaita turpina izglītoties augstākajās mācību iestādēs, tādēļ, lai 

veicinātu  tālākizglītību koledža motivē studentus  izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību un sekmētu turpmākās karjeras veidošanu un  konkurētspēju 

mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos. 

 Piedāvājamās pirmā līmeņa profesionālās  augstākās izglītības „Ārstniecība” studiju 

programmas  nepieciešamība  no Latvijas interešu viedokļa  motivējama ar  valstī pieaugošo 

pieprasījumu pēc kvalificētiem un profesionāli sagatavotiem ārsta palīgiem ar augstāko izglītību, 

kas spēj:  

1. praktizēt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestos, ģimenes ārsta praksēs, citās 

veselības aprūpes iestādēs un sabiedrības veselības jomā,  

2. patstāvīgi veikt un vadīt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu dažādām 

pacientu grupām veselības traucējumu gadījumos, izglītot pacientus, viņu ģimenes 

locekļus,   komandas locekļus un sabiedrību,  

3. piedalīties ārstniecībā un nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas  un prasmes. 

Novērtējot studiju programmas perspektīvas no Latvijas valsts interešu viedokļa, 

iezīmējami vēl vairāki svarīgi punkti:  

1. reformas veselības aprūpes sistēmā strauji samazina sekundārās veselības aprūpes 

īpatsvaru, palielinot primārās un terciārās veselības aprūpes lomu, ar 2009. gada 29. 01. 

Ministru kabineta rīkojumu Nr. 75 valstī ir izveidots vienots Neatliekamās Medicīniskās 

palīdzības dienests ar pieciem reģionālajiem centriem- Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, 

Zemgales un Latgales. Tajā iekļauts arī katastrofu medicīnas centrs. Tādējādi tiek 

nodrošināts princips, ka uz izsaukuma vietu dodas tuvākā mediķu brigāde, ātrāk nonākot 

palīdzības sniegšanas vietā. Nozīmīga Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

prioritāte ir un  turpmāk būs jauno mediķu piesaiste darbam ātrajā palīdzībā. Lai 

pietuvinātu brigādes iedzīvotājiem un nodrošinātu mediķu ātrāku ierašanos pie 

pacientiem, valstī tiek veidoti jauni ātrās palīdzības brigāžu punkti (vairāk kā 30 vietās), 
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palielinājies pieprasījums tieši pēc ārsta palīgiem, jo tiek organizētas jaunas ārsta palīgu 

brigādes, jaunie speciālisti nepieciešami arī 113 dispečercentrā, 

2. jāņem vērā, ka šobrīd dienests ir norūpējies tieši par paaudžu maiņu ātrajā palīdzībā, 

brigāžu mediķu vidējo vecumu (21% ir vecumā no 51-60 gadiem),  

3. darba vietu pieejamību programmas absolventiem palielina arī tas, ka Rīgas Austrumu 

klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā „Gaiļezers” 2010.g.novembrī atklāja Latvijā 

modernāko un lielāko Neatliekamās medicīniskās palīdzības uzņemšanas klīniku, pirms 

tam ierīkots helikopteru nosēšanās laukums, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā 

vairākus gadus darbojas Neatliekamās medicīnas centrs, 

4. veselības aprūpes sistēmas reformu rezultātā pieaug ģimenes ārstu darba apjoms un 

funkcijas. Lai deleģētu daļu savu uzdevumu, ģimenes ārstu prakses piedāvā darbu ārsta 

palīgiem. Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu par ģimenes ārsta praksi grozījumu 

projekts, kurš paredz, ka katram ģimenes ārstam jāstrādā vismaz ar vienu ārsta palīgu 

(vai diviem). Paredzēts, ka ārsta palīgam 2 stundas dienā jāveic patstāvīga pacientu 

pieņemšana. Savukārt, lauku reģionos un pagastos trūkst ģimenes ārstu. Tāpēc, lai 

nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību, pašvaldības piedāvā doktorātos strādāt ārsta 

palīgiem. 

1.3.)Studiju)virziena)attīstības)plāns)
Studiju virziena  programmu  attīstības plāns, studiju procesa veiksmīgai norisei un 

realizācijai, izstrādāts, pamatojoties  uz esošās situācijas analīzi (SVID analīze) un to  veicam 

sekojošos virzienos:   

1. Studiju programmu attīstība un pilnveide uz studiju rezultātiem balstītai studiju programmas 

kvalitātes nodrošināšanai: 

1.1.Studiju satura un apjoma izvērtējums, saskaņā ar pašnovērtējuma ziņojumu, iekšējo un 

ārējo auditu rezultātiem (ikgadējs studiju satura un apjoma izvērtējums studiju gada  

noslēgumā atbildīgās personas- Maruta Šiliņa, Aleksejs Višņakovs) 

1.2.Regulāri pilnveidot studiju programmu saturu, ņemot vērā  pārmaiņas nozarē un  

pamatojoties uz studējošo vajadzībām un darba tirgus prasībām (pārakreditācijas periodā 

veiktas izmaiņas studiju kursu aprakstos, literatūras sarakstos. Atbildīgās  personas - 

Maruta Šiliņa, Aleksejs Višņakovs) 
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1.3.Optimizēt  katedras sadarbību ar studentiem un mācībspēkiem. (sadarbība ar studentu 

pāšpārvaldi, regulāras mācībspēku sanāksmes 3 reizes semestrī, individuāla sadarbība ar 

mācībspēkiem divas reizes semestrī atbildīgās personas- Rūta Bogdanova,   Maruta Šiliņa, 

Aleksejs Višņakovs) 

2. Studiju vides  nodrošināšana un attīstība: 

2.1.Turpināt pilnveidot materiāltehnisko bāzi, papildinot bibliotēkas krājumus,  nodrošinot 

mācībspēkus ar modernu,  mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu,  informācijas 

līdzekļiem (atbildīgā persona- Madara Macāne). 

2.2.Mērķtiecīgi sadarboties ar klīniskās prakses bāzēm (Noslēgti  jauni sadarbības līgumi ar 

veselības aprūpes un sociālās aprūpes iestādēm, (ģimenes ārstu prakses, VSAC „Rīga”), 

pagarināti darbojošies līgumi (NMPD,RAKUS,BKUS,PSKUS u.c.), turpinās sadarbības 

paplašināšana ar reģioniem-Valmieru, Jēkabpili, Madonu, Daugavpili , Jelgavu, Dobeli,) 

(Pielikums Nr.2) 

2.3.Mācību gada beigās prakšu plānošana nākamajam studiju gadam, dokumentu un 

vērtēšanas kritēriju analīze atbildīgā persona- Rūta Bogdanova, Maruta Šiliņa, Aleksejs 

Višņakovs) 

2.4.Uzlabot, optimizēt infrastruktūras iekārtu intensīvāku apsaimniekošanu, t.sk. kursi par e-

vides izmantošanu studiju kursu realizācijā, jaunas pētniecības aparatūras 

iegāde,(2012./2013 sāk ieviest  e-studijas virtuālā vidē, uzsākta studentu reģistrācija e-

studijām atbildīgā persona- Baiba Druvmale-Druvleja) 

2.5.Sekmēt mikro un makro studiju vides uzlabošanu:  

(2012./2013stud. gadā: - pabeigta akitvitāte un apgūts finansējums ERAF programmas  

3.1.2.1.1. apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana 

studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu 

apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projektā „ Rīgas 

Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās 

”. Projekta kopējais finansējums 241638 lati, t.sk. ERAF finansējums 205391 lats, valsts 

budžeta līdzfinansējums 17323 lati, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas  

līdzfinansējums 18924 lati; 

- īstenots  KPFI finansētais  projekts „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

dienesta viesnīcas ēkas  vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes 
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standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”. Projekta 

kopējās izmaksas ir  275266 lati, t.sk. finanšu instrumenta finansējums 233219 lati, koledžas 

līdzfinansējums 41157 lati, neattiecināmās (publicitātes) izmaksas 890 lati; 

- realizēts LURMK autostāvvietas un teritorijas labiekārtošanas projekts, finansējums no 

koledžas pašu ieņēmumu līdzekļiem; 

- uzsākta 4.stāva telpu pārbūve auditoriju iekārtošanai 

- uzsākta dienesta viesnīcas 9.stāva remonts un labiekārtošana)  

3. Akadēmiskā un vispārējā personāla iesaistīšana studiju programmu attīstībā un pilnveidē: 

3.1.Regulāri pilnveidot studiju programmu saturu iesaistot nozares speciālistus studiju kursu 

realizācijā (Koledžas mācībspēku un nozares speciālistu kopsapulce reizi semestrī, studiju 

kursu aprakstu analīze studiju kursa noslēgumā, atbildīgā persona- Maruta Šiliņa, Aleksejs 

Višņakovs). 

3.2.Nodrošināt mācībspēku regulāru kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, piedaloties 

pētnieciskajos projektos, konferencēs, personāla mobilitātē, IT un pedagoģijas inovāciju 

kursos (atbildīgā persona- Daina Voita) 

3.3.Piesaistīt studiju programmām Latvijas un ārvalstu vieslektorus. (  2 vieslektori Fatoş 

Korkmaz; Sergul Duygulu - Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing 

Department, atbildīgā persona- Daina Voita,  Sanita Puncule) 

3.4.Veicināt mācībspēku dalību Erasmus un Nord Plus mobilitātē.(regulāra mācībspēku 

informēšana par mobilitātes iespējām: informācija koledžas mājas lapā, individuālas 

pārrunas ar mācībspēkiem –(atbildīgā persona Sanita Puncule) 

4. Sadarbība ar studējošiem 

4.1.Turpināt regulāru studentu aptauju programmu izvērtēšanai (atbildīgā persona- Linda 

Alondere. 

4.2.Aktivizēt studentu dalību studiju programmu pilnveidošanā (sadarbība ar studentu 

pašpārvaldi, studentu anketēšana   studiju kursa nobeigumā- atbildīgā persona- Linda 

Alondere) 

4.3.Turpināt   studentu dalību Erasmus mobilitātē un   dalību Nord Plus aktivitātēs (atbildīgā 

persona- Sanita Puncule) . 

4.4.Iesaistīt un turpināt sadarbību  ar studentiem pētniecības projektos (atbildīgā persona 

Daina Voita). 
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4.5.Veicināt studentu tālāku izglītību, lai nodrošinātu  Māszinību  un Ārstniecības studiju 

programmu akadēmiskā personāla papildināšanu. 

4.6.Pilnveidot koledžas mājas lapu efektīvākai informācijas apmaiņai (regulāra informācijas 

atjaunošana, uzsākta plašāka informācijas ievietošana  izejošiem un ienākošajiem 

mobilitātes studentiem par studiju, sadzīves un atpūtas iespējām atbildīgā persona-

S.Puncule) 

5. Sadarbība ar profesionālo sabiedrību: 

5.1.Iesaistīt darba devējus  studiju programmu īstenošanā un novērtēšanā (darba devēju 

iesaistīšana kvalifikācijas darbu vadīšanā, recenzēšanā, Valsts kvalifikācijas eksāmena 

vērtēšanas komisijas darbā un atsevišķu studiju kursu vadīšanā (atbildīgā persona-

R.Bogdanova) 

5.2.Regulāri sadarboties ar darba devējiem studiju programmu popularizēšanā un informēšanā par 

jauninājumiem.   

(Ik gadu koledža piedalās izstāžu centra BT1 organizētajā izstādē „Skola 2000” ( Skola 2012” 1. 

– 4.martā)  Paralēli dalībai izstādē, koledža  ievieto reklāmu izdevumos, kuri tiek izplatīti 

ieprieksminētās izstādes laikā, piem., „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs”. 

 Lai informētu par izglītības iespējām koledža jau vairāku gadu garumā veiksmīgi 

sadarbojas ar  laikrakstiem „Lauku avīze” un reģionālām avīzēm.   

Laikā, kad vispārējās vidējās izglītības iestādēs ir pavasara brīvdienās un maija mēnesī,  

koledžā tiek organizētas Informācijas dienas, kurās vidusskolniekiem ir iespēja tikties ar katedru 

vadītājiem un studiju daļas pārstāvjiem, iegūstot atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.  

2012./2013.ak.g. (2013.gada 13.februārī) koledža piedalījās Junior Achievement – Young 

Enterprise Latvija Ēnu dienā, uzņemot divas „ēnas”.  

Ņemot vērā musdienu informāciju tehnoloģiju un interneta nozīmīgumu informācijas 

iegūšanas un atlasīšanas ziņā, koledža pilnveidojusi mājas lapu ( www.rmkoledza.lu.lv ) 
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1.4.)Studiju)virziena)un)studiju)programmu)atbilstība)darba)tirgus)
pieprasījumamFdarba)un)izglītības)tirgu)novērtējums)par)darba)vietu)
pieejamību)studiju)programmu)absolventiem,)darba)devēju)aptaujas)
rezultāti)

Studiju virziena    pilnveidošana, pamatojas uz veselības aprūpes stratēģiju, darba tirgus 

prasībām, Eiropas Savienības prasībām un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas  koledžas 

darbības un attīstības stratēģiju, kas  norāda ceļus, kā veiksmīgi izmantot iespējas un izvairīties 

no draudiem, kurus studiju programmas realizācijā var  radīt nākotnē sagaidāmās norises. Tas 

rada nepieciešamību pēc kvalificētiem, konkurētspējīgiem speciālistiem, kuri nodrošina valsts 

veselības aprūpes stratēģijas mērķtiecīgu realizāciju veselības aprūpes iesaistītās institūcijās. 

Analizējot darba devēju un absolventu  atzinumus par LURMK  studiju virziena 

Veselības aprūpe studiju programmu īstenošanas lietderību, speciālistu sagatavošanas kvalitāti, 

kā arī programmu attīstības nepieciešamību, jāsecina, ka LURMK darbība noris, respektējot 

sabiedrības intereses, ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām personām, darba devējiem un 

absolventiem. 

Lai novērtētu Māszinību studiju programmas absolventu pieprasījumu darba tirgū un darba 

devēja viedokli, ir veikts pētījums, kurā tika aptaujāti darba devēji (27 respondenti) veselības 

aprūpes iestādēs, ar kurām  koledžai ir ilggadēja sadarbība. Pētījuma rezultāti atspoguļo māsu 

pieprasījumu darba tirgū un informāciju par nepieciešamajām profesionālajām  kompetencēm. 

Informācijas un datu analīze apliecina, ka apmēram 75% no koledžas Māszinību studiju 

programmas absolventiem uzsāk darbu veselības aprūpē. Darba devēju aptaujas analīze liecina, 

ka Māszinību studiju programmas stratēģija, struktūra, realizācija atbilst darba devēju prasībām 

un koledžas absolventi ir konkurēt spējīgi gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgos. Aptaujas un 

atsauksmju   rezultātu analīze ļauj secināt, ka, tāpat kā iepriekšējos gados, darba devēju dotais  

programmas novērtējums, no darba tirgus prasību viedokļa ir nemainīgi pozitīvs.  

Kā pozitīvu ievirzi sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām, var 

atzīmēt Māsu profesionālā ceturtā līmeņa standarta izstrādi, aktualizāciju  un iesniegšanu 

apstiprināšanai Izglītības un zinātnes ministrijā. Šis standarts nosaka māsas profesionālās 

kompetences, zināšanu un prasmju kopumu, kas iegūstamas pirmā  līmeņa profesionālās  

augstākās izglītības Māszinību studiju programmā.  

Lai novērtētu darba devēja viedokli par Ārstniecības studiju programmas absolventu 

pieprasījumu darba tirgū, tika aptaujāti 36 darba devēju pārstāvji Neatliekamās medicīniskās 
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palīdzības dienestā, RAKUS stacionārā „Gaiļezers”, 5 ģimenes ārstu praksēs, Veselības 

ministrijā, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Medicīnas daļā. Aptaujas  rezultāti atspoguļo ārsta 

palīgu pieprasījumu darba tirgū un informāciju par nepieciešamajām profesionālajām  

kompetencēm.  

Praksē pierādīta Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas spēja sagatavot 

tautsaimniecības vajadzībām un prasībām atbilstoša līmeņa speciālistus.  Studiju programmā 

„Ārstniecība” absolventi ir sešus gadus, sākot no 2007. gada, kopskaitā 172.  Kā rāda koledžas 

veiktā  aptauja  par absolventu tālākām karjeras gaitām, apmēram 10%  no absolventu skaita 

turpina izglītoties augstākajās mācību iestādēs.  

Tabula Nr.1.1. 

Ārstniecības studiju programmas  absolventu darba vietas 

LU RMK absolventu darba vieta Strādājošo absolventu skaits 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests-Rīgas reģions 63 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests- Vidzemes, 

Kurzemes, Zemgales, Latgales reģioni 

12 

BJSS basketbola skola „Rīga” 1 

Veselības ministrija 1 

RAKUS stacionārs „Gaiļezers” 70 

Ģimenes ārstu prakses 17 

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku medicīnas daļa 9 

                                                                                   Kopā                           172 

Informācijas un datu analīze apliecina, ka apmēram 90% no koledžas Ārstniecības studiju 

programmas absolventiem uzsāk darbu veselības aprūpes sistēmā (Tabula Nr.1.1.). Tātad Darba 

devēju aptaujas analīze liecina, ka Ārstniecības studiju programmas stratēģija, struktūra, 

realizācija atbilst darba devēju prasībām, un koledžas absolventi ir konkurēt spējīgi gan Latvijas, 

gan Eiropas darba tirgos. Par to liecina darba devēju atsauksmes.  
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Kā pozitīvu ievirzi sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām, var 

atzīmēt kopīgu Ārsta palīga profesijas standarta izstrādi    un  apstiprināšanu Izglītības un 

zinātnes ministrijā. 

1.5.)Studiju)virziena)stipro)un)vājo)pušu,)iespēju)un)draudu)analīze)
Studiju virziena  turpmākai  attīstībai ir svarīgi apzināties,  analizēt un noteikt programmas 

stiprās un vājās puses, draudus  un iespējas. Programmu saturiskā struktūra un tās realizācijas 

metodoloģiskais nodrošinājums ir koledžas akadēmisko darbinieku un sadarbības partneru 

ilggadīgas un joprojām attīstībā esošas pedagoģiskās darbības rezultāts, kas tiek katru gadu 

izvērtēts, bet  programmas struktūra un pamatkoncepcijas paliek nemainīgas. Tabulā Nr.1.2. 

SWID analīzes rezultāti. 

Tabula Nr.1.2  

SWID analīze 

IEKŠĒJIE FAKTORI 
Stiprās puses : 

Personāls  

• ilglaicīgi sastrādājies personāls ar pieredzi ES Direktīvām un Latvijas likumdošanai atbilstošu studiju 
programmu izstrādē un īstenošanā 

• iespējas izglītoties un gūt pieredzi  partneraugstskolās 
• mērķtiecīga profesionāla akadēmiskā personāla piesaiste  
• nozares studiju kursu īstenošanā iesaistītajam akadēmiskajam personālam ir liela profesionālā darba 

pieredze 
• augsta mācībspēku darba kvalitāte un pozitīva sadarbība ar studentiem 
• vēlētais akadēmiskais personāls: ar maģistra grādu, ārsta grādu, doktoranti vai doktora grādu 

Akadēmiskā un zinātniskā darbība 

• studiju programmas saturs atbilst  Latvijas likumdošanai un profesiju standartam  
• plašs veselības aprūpes iestāžu tīkls ar līgumattiecībām par prakses vietu nodrošināšanu  
• pietiekams mācību metodiskais nodrošinājums 
• mūsdienīgs mācību un medicīniskais aprīkojums, tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas informācijas 

iegūšanai un studiju kvalitātes uzlabošanai  
• tiek veikts ikgadējs programmas pašvērtējums  
• nodrošināta abpusēja  atgriezeniskā saite students-mācībspēks 
• plašs medicīniskās, veselības aprūpes un citas studijām nepieciešamās mācību un zinātniskās 

literatūras un periodikas  nodrošinājums 
• doktoranti, maģistranti un studenti iesaistīti projektos zinātniskās darbības attīstībai  
• ir sadarbība ar LU, LLU, RPIVA un LSPA  

Infrastruktūra un finanses 

• tiek īrētas telpas RAKUS klīnikā, lai  nodrošinātu studiju procesa īstenošanu  atbilstošu praksei un 
darba tirgum –veselības aprūpes iestādē 
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• sekmīgs menedžments efektīvai finanšu resursu izmantošanai  
• studiju programmā ir pietiekoši liels studējošo skaits, tas nodrošina maksimāli efektīvu finanšu 

līdzekļu izlietojumu un iespējas līdzekļu ekonomijai 
• ir noslēgts nomas līgums par telpu īri ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu  
• koledžas apsaimniekošanā nodotajā dienesta viesnīcā veikti kapitālieguldījumi sadzīves apstākļu 

uzlabošanai un ēkas uzturēšanai 
• no valsts budžeta finansētas studiju vietas  
• akreditēta koledžas bibliotēka  ar studiju programmai atbilstošu informatīvu bāzi 
• atbilstošs infrastruktūras nodrošinājums (telpas, tehnika, bibliotēkas krājums, elektroniskā datu 

bāze) mūsdienīga studiju procesa nodrošināšanai 
 

Starptautiskie sakari 

• plašs – 24 partneraugstskolu tīkls starptautiskās darbības īstenošanai: Erasmus Nordplus studentu un 
docētāju mobilitātes organizēšanai, zinātniski pētnieciskās darbības un pieredzes apmaiņai 

• veiksmīga sadarbība IP  Erasmus projektā 
• iespējas organizēt starptautiskas zinātniskas konferences  un piedalīties starptautiskās organizācijās 
• attīstīta Erasmus un Nordpluss mobilitāte Māszinību un ārstniecības studiju programmas studentiem 

un personālam 

Vājās puses  

• nepietiekama studentu  līdzdalība un ietekme studiju, atpūtas un sadzīves jautājumu risināšanā 
• papildus izmaksu nepieciešamība Programmas īstenošanai, slēdzot līgumus par studiju procesa 

īstenošanu veselības aprūpes iestādē (atbilstoši ES direktīvai un Latvijas likumdošanai vismaz pusi 
no studiju apjoma īstenot veselības aprūpes iestādē)  

• nepietiekamas  svešvalodu zināšanas studentiem un akadēmiskajam personālam  
• ārzemju studentu zema motivācija studijām, ņemot vērā ekonomisko un politisko situāciju valstī  

 

ĀRĒJIE  FAKTORI 

Drošība Draudi 

• gan Latvijas, gan Eiropas Savienības valstu 
darba tirgū pieprasīti speciālisti 

• valsts finansējums veselības aprūpes studiju   
vietām  

• pozitīvas atsauksmes no darba devējiem par 
absolventu sagatavotību darba tirgum 

• attīstības vai  pilnveides iespējas, ņemot vērā 
ES valstu vienotu pieeju māsas kā ES 
reglamentētas profesijas izglītībai 

• demogrāfiskā situācija nosaka vidējo izglītību 
ieguvušo absolventu skaita samazināšanos  

• zems profesijas prestižs nepietiekoša 
atalgojuma dēļ 

• veselības aprūpes sistēmas reorganizācija 
• konkurence augstākajā izglītībā veselības 

aprūpes nozarē   
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1.6.)Studiju)virziena)iekšējās)kvalitātes)nodrošināšanas)sistēmas)apraksts)
Studiju virziena programmu kvalitātes nodrošināšana pamatojas uz 2005. gadā Bergenā  

pieņemtajiem ENQA izvirzītajiem  standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas 

Augstākās izglītības telpā. Kvalitātes nodrošināšana studiju virzienā ir  viens no būtiskākajiem 

mācībspēku darba uzdevumiem. Studiju procesa kvalitātes nodrošinājums ietver darbības, kas 

attiecas uz akadēmiskā personāla atjaunošanas jautājumiem, kvalifikācijas paaugstināšanu un 

iesaistīšanos pētniecībā. Kvalitātes nodrošinājums t.i. sekošana līdzi studējošo sasniegumiem,  

akadēmiskā personāla kontakts ar studējošo grupu jau studiju ievadnodarbībās un studiju gaitā, 

neatkarīga studējošo viedokļa uzklausīšana, tiekoties studiju procesa laikā, gan konsultējot 

studentus. Studējošo viedoklis par programmām kopumā un par konkrētajiem mācībspēkiem tiek 

iegūts, veicot regulāru anketēšanu, analizējot un izdiskutējot iegūtos rezultātus. 

Kvalitātes vērtēšanas mērķis: sekot studiju programmu  izpildei un plānot to attīstību. Kvalitātes 

iekšējā sistēma sastāv no vairākiem posmiem: programmu  realizēšanas vērtējums; programmu 

satura analīze; studiju kursu satura izvērtēšana; mācībspēku metodiskais un zinātniskais darbs,  

un studiju procesa stratēģiskā plānošana.  

Studiju virziena īstenošanas akadēmiskās, radošās un zinātniskās darbības kvalitātes 

nodrošinājuma pamatā: 

1. Studiju programmu satura analīze un izvērtējums, gatavojot pašnovērtējuma ziņojumus 

par aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti Koledžas Padomes 

sēdē katra studiju gada pēdējā sanāksmē. 

2. Studiju procesa kvalitātes kontrole un analīze (administrē Programmas direktors). 

3. Absolventu aptauja un to analīze (ikgadēja jūnijs, atbildīgā persona- L.Alondere). 

4. Studējošo aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu  konkrētu kursu īstenošanu, 

satura un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām (semestra 

nobeigumā, atbildīgā persona- L.Alondere). 

5. Darba devēju piedalīšanās  studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanā prakšu 

aizstāvēšanā un kvalifikācijas eksāmenos (pēc grafika aprīlī, atbildīgā persona-M.Šiliņa). 

6. Studiju procesa stratēģiskā plānošana, nosakot un analizējot studiju programmu stipro,  

vājo punktu  iemeslus, novēršanas iespējas un programmas attīstības 

virzienus.(akadēmiskā gada noslēgumā nākamā plānošana atbildīgā persona- 

R.Bogdanova) 
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7. Mācībspēku  savstarpējs lekciju apmeklējums (hospitācija pēc plāna, atbildīgā persona-

M.Šiliņa). 

8. Mācībspēku regulāra pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 

darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un  konferencēs.(informācijas  

iesniegšana reizi studiju gadā, atbildīgā persona-D.Voita) 

9. Mācībspēku starptautiskās apmaiņas veicināšana (starptautisku projektu īstenošanas 

rezultāti atbildīgā persona-.S.Puncule). 

10. Augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu mācībspēku aicināšana, tai skaitā arī 

nozares profesionāļu piesaiste ( atbildīgā persona-D. Voita, S.Puncule.) 

11. Programmas ikgadējs pašvērtējuma ziņojums (atbildīgā persona-M.Šiliņa, A.Višņakovs) 

12. Programmu  izvērtēšana LU studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisijā. 

13. Programmas kvalitātes viena ārējā eksperta vērtējums.(2012.g.marts četru ārējo ekspertu 

vērtējums, ,,Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi 

kvalitātes paaugstināšanai” aktivitāte) 

14.  Programmas apstiprināšana LU RMK koledžas padomē. 

 

1.7.)Studiju)virzienam)pieejamie)resursi)un)materiāltehniskais)
nodrošinājums)

Lai nodrošinātu studiju programmas īstenošanu, koledžā mērķtiecīgi tiek attīstīta 

materiāltehniskā un informatīvā bāze, kuras nodrošinājumu nosaka Programmu mērķi, saturs un 

struktūra. Koledža apsaimnieko LU piederošo īpašumu Hipokrāta ielā 1, kurā ir 8 auditorijas un 

10 laboratorijas. Lai nodrošinātu praktisko nodarbību norisi veselības aprūpes  iestādē, 

2012./2013.studiju gadā koledža nomāja mācību  telpas (7) no Rīgas Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcas (RAKUS) Hipokrāta ielā 2. Pozitīvi ir tas, ka  klīniskās prakses 

galvenokārt tiek  organizētas veselības aprūpes iestādēs, kuras atrodas tuvu koledžai, tādēļ tas ir 

labvēlīgi  studentam finansiāli un  laika ietaupījuma ziņā. 

Programmai nepieciešamo informāciju nodrošina informācijas tehnoloģiju pielietojums, 

piemēram, patstāvīgs interneta pieslēgums visiem datoriem, kuri apvienoti lokālajā tīklā.  

Laboratorijas iekārtotas ievērojot profesionālo studiju kursu  struktūru. Auditorijās un 

laboratorijās ir pieejams IT aprīkojums (interaktīvās tāfeles, multiprojektori, kodoskopi,  
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laboratoriju aprīkojums praktisko darbu organizēšanai). Esošā telpu infrastruktūra atbilst gan 

kvantitātes, gan kvalitātes ziņā programmas sekmīgai realizācijai. 

Bibliotēka  pilnībā nodrošina programmā studējošos ar nozarei atbilstošu mācību literatūru 

un periodiku latviešu, angļu un  krievu valodās, regulāri informē par jaunumiem, izmantojot e-

vidi,  iepazīstina ar jaunākajām tehnoloģijām, attīsta informācijas meklēšanas un lietošanas 

prasmes, atbalsta un sekmē studiju procesu kopumā, veic  elektronisko izdevumu un citu 

dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī 

nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Pozitīvi, ka bibliotēka 

studentiem ir pieejama arī sestdienās. Bibliotēkā ir programmai atbilstoša informatīvā bāze ar 

grāmatu un periodisko izdevumu elektronisko katalogu, kas veidots, izmantojot bibliotēku 

informācijas sistēmu SKOLU ALISE. Mācībspēki un studenti var veikt nepieciešamās 

informācijas elektronisko meklēšanu, izmantojot bibliotēkas elektronisko katalogu,  Latvijas 8 

lielāko bibliotēku kopkatalogu un pārējās bezmaksas brīvpieejas datu bāzes - uzziņu datubāzes 

(enciklopēdijas, vārdnīcas); e-žurnālu datubāzes, e-grāmatu datubāzes, interneta ceļvežus, kā arī 

LUB veidotās datubāzes - LU vēstures un zinātnieku publikāciju datubāzi, LU noslēguma darbu 

datubāzi un LU izstrādāto un aizstāvēto disertāciju datubāzi. Studentiem un mācībspēkiem tiek 

piedāvātas daudzveidīgas un specializētas medicīnas informācijas meklēšanas iespējas 

elektroniskajās datubāzēs PubMed, Netvibes, MeSH u.c. Vislielāko īpatsvaru bibliotēkas fonda 

struktūrā veido grāmatas, kas saistītas ar veselības aprūpi un medicīnu, kā arī pedagoģijā, 

psiholoģijā un socioloģijā. Ik gadu bibliotēkas fonds tiek papildināts ar dažādiem materiāliem 

atbilstoši programmām. Bibliotēkas krājumus administrē trīs  Bibliotēkas krājumu komisijas  

pārstāvji: L.Alondere, R.Bogdanova, M.Šiliņa.  

Turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Latvijas Universitātes Rīgas 

Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās” 

īstenošana: ir pabeigta renovācija  vides nodrošināšanas pieejamībai personām ar kustību un 

redzes traucējumiem, pilnveidota  bērnu istaba un pabeigta,,studentu virtuve”.  

Dienesta viesnīcā ir  renovētas telpas: divvietīgi numuri, atpūtas telpa ar datoru, interneta 

pieslēgumu,  labiekārtota virtuve, sanitārais mezgls, kuras paredzētas ārvalstu studentu un 

viesporfesoru vajadzībām. 
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1.8.)Sadarbības)iespējas)Latvijā)un)ārzemēs)attiecīgā)studiju)virziena)
ietvaros)

 

Sadarbība ar Latvijas augstskolām un koledžām notiek dažādos virzienos: 

! koledža ir Latvijas koledžu asociācijas biedre. Asociācijas ietvaros notiek dažādas 

starpkoledžu aktivitātes; 

! sadarbība profesijas  standartu izstrādē un aktualizācijā; 

! zinātniskā sadarbība. Mācībspēku un studējošo dalība citu augstskolu organizētajās 

konferencēs; 

! studiju  kursu īstenošanā,  koledžas un citu augstskolu mācībspēku mobilitāte.   

Turpinās koledžas sadarbība  ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti,  Bioloģijas 

fakultāti, Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un Latvijas Sporta Pedagoģijas  akadēmiju: 

2012/2013. studiju gadā  tiek kopīgi plānota un ir uzsāktas aktivitātes  starptautiskās  

konferences ,,Aktualitātes veselības aprūpes pilnveidē: mūsdienas un nākotne” plānošan\ā un 

organizēšanā . Katru gadu, kādā no Medicīnas koledžām tiek organizētas studentu konferences, 

kurās ar priekšlasījumiem  piedalās  koledžu Māszinību studiju programmas studenti. 

No 2005.gada koledžai ir piešķirta Erasmus Universitātes Harta (ID LV RIGA46). 2013.gada 

maijā koledža iesniedza pieteikumu Erasmus Universitātes Hartas atjaunošanai. Nākamais Hartas 

darbības periods 2014-2020 paredz virkni jaunu aktivitāšu, kas ir koledžas internacionalizācijas 

stratēģijas uzdevumi: 

1. Uzlabot koledžas starptautisko atpazīstamību, palielinot mobilitāšu skaitu un dalību 

starptautiskos projektos.  

2. Palielināt iebraukošo studentu skaitu un saglabāt izbraucošo studentu skaitu – līdz 2% no 

kopējā koledžas pilna laika studiju studentu skaita. 

3. Palielināt studiju kursu skaitu, kas ir pieejams ārvalstu studentiem. 

4. Palielināt pedagogu kapacitāti un kompetences, veicinot mobilitāti, dalību starptautiskos 

projektos, pētījumos, konferencēs, nodrošinot valodu apguvi. 

5. Palielināt koledžas kapacitāti projektu vadībā, kļūstot par uzņemošo organizāciju 

Erasmus IP, Nordplus projektiem, iesaistoties Erasmus Mundus programmas projektos. 

6. Palielināt koledžās starptautisko partneru ģeogrāfisko areālu: Rietumeiropa, sevišķi, 

Vācijas mācību iestādes un klīnikas, ES neiesaistītās valstis un pārrobežu valstis kā 

Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna.  
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2012./2013.akadēmiskā gadā koledža ir noslēgusi 1 jaunu starptautiskās sadarbības līgumu ar 

Balikesiras Universitāti (Turcijā) un kopumā īsteno sadarbību ar 24 augstskolām no 16 valstīm 

(http://www.rmkoledza.lu.lv/lv/studijas-arvalstis).  

2012./2013. akadēmiskajā gadā ir apstiprināti projektu pieteikumi dalībai NORDPLUS 

programmā (koledža kā partneris): 

1. NOBA-HEALTHPRO projektā (HE-2012_1a-30241). Vadošais partneris – Siauliai State 

College, partneri – University College Sjalland, Ostfold University College, University 

West, Saimaa University of Applied Sciences. Projektā iesaistījās 2 koledžas studentes 

Gunta Husaina un Beāte Tūtere. 

2. NORLYS projektā (ID NPHE-2013/10069).  Vadošais partneris  - Metropolitan 

University College, partneri – Oslo and Akershus University College of Applied 

Sciences, Karolinska Institutet, Uppsala University, Novia University of Applied 

Science, Turku University of Applied Science, Mikkeli University of Applied Science, 

Via University College, Tallinn Health Care College, University of Iceland. Kopumā 

divos Intensīvajos kursos koledžu pārstāvēja 1 mācībspēks Karīna Kurtiša un 6 studentes 

Inga Putraima,Inese Bose, Ļubova Volčenko, Jekaterina Tihomirova, Māra Anzone un 

Jeļena Sokolova. 

Projektu mērķis: studentu un mācībspēku mobilitāte un sadarbība intensīvajās programmās, 

lai atbalstītu, attīstītu un sekmētu inovatīvu pieeju māsu izglītībā, studiju 

programmu pilnveidē, daloties pieredzē un informējot par labas prakses iespējām dalībvalstīs: 

Somijā, Norvēģijā, Dānijā, Lietuvā, Igaunijā un Latvijā. 

2012./2013.akadēmiskais gads ir nozīmīgs ar to, ka koledža pirmo reizi ir kļuvusi par 

Nordplus projekta iesniedzēju un īstenotāju. Projekts Nordplus MultiNEC apvieno 6 partnerus  - 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža – vadošais partneris, partneri – Satakunta 

University of Applied Science, University of Gavle, Lithuanian Sports University, biedrība 

„Mācību centrs „A sports””, Latvijas Ergoterapeitu Asociācija – kuru mērķis ir izveidot 

multidisciplināru pieeju apmācībai  - veco cilvēku aprūpē. 

Sākot ar 2004./2005. studiju gadu koledža piedalās un turpina dalību Erasmus IP (Intensīvās 

Programmas) projektā, kas 2012/2013 ak.g. apvieno 10 dalībniekus - Amsterdam School of 

Health Professions – vadošais partneris, partneri - Erasmushogeschool Brussels, Hogeschool 

Zeeland, University of Nottingham, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, 
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Mid Sweden University, Svenska  University of Applied Sciences, Novia University of Applied 

Science, Polytechnic Institute of Viseu, Polytechnic Institute of Leiria. Programmas studenti (3-

5) un mācībspēki (1-2) piedalās IP Network, kas notiek reizi gadā (14 dienas) kāda no 

partneraugstskolām. 2012./2013. ak.g. koledžu programmā pārstāv 3 studenti Jānis Stūrmanis, 

Dace Dzene un Anete Hohberga un 1 mācībspēks Dita Raiska. 

Pārakreditācijas periodā Programmas mācībspēki ir aktīvi piedalījušies īstermiņa 

pedagoģiskās un zinātniskās pieredzes apmaiņas projektos, kā arī personāla mobilitātē, vadot 

vieslekcijas un prezentējot zinātnisko pētījumu rezultātus starptautiskās konferencēs. Mobilitātē 

iegūtā pedagoģiskā un zinātniskā darba pieredze tiek izmantota studiju procesā un prezentēta 

mācībspēku sanāksmēs. Studenti prezentē mobilitātes norisi un sasniegtos rezultātus ikgadējā 

studentu konferencē, rakstot veiksmes stāstus, kā arī informējot potenciālos mobilitātes 

studentus. Studējošo un akadēmiskā personāla mobilitāte, kā arī ārvalstu studējošo un 

mācībspēku mobilitāte ir plānveidīga, tiek sagatavota iepriekšējā akadēmiskā gada laikā, lai 

varētu organizēt gan studiju procesu, gan ar sadzīvi saistītos jautājumus. Ārvalstu studentiem tiek 

piedāvāta iespēja apgūt latviešu valodas pamatus, gan koledžā (mācībspēks A.Stafecka), gan LU. 

Informācija par mobilitāti pieejama koledžas mājaslapā, reklāmas bukletos, individuālās sarunās 

ar Erasmus koordinatoru, kā arī tiek izsūtīts sadarbības uzaicinājums visiem sadarbību 

partneriem.   

1.9.)Studiju)virzienam)atbilstošo)studiju)programmu)uzskaitījums,)
norādot)apjomu))kredītpunktos,)studiju)veidu)un)profesionālo)kvalifikāciju)

LURMK studiju virzienā  Veselības aprūpe īsteno studiju programmas ,, Māszinības” un 

,,Ārstniecība”  

Studiju programmas ,,Māszinības” īstenošana tika uzsākta 2004. gadā Rīgas Medicīnas 

koledžā, kura saskaņā ar MK 24.08.2009. rīkojumu Nr. 574 ir reorganizēta par Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu. Studiju programmā  uzņem reflektantus ar vidējo 

izglītību vai profesionālo vidējo izglītību un māsas (medicīnas māsas) kvalifikāciju/specialitāti 

LU RMK uzņemšanas noteikumos noteiktā kārtībā. Studiju programma ,,Māszinības” nodrošina 

zināšanas un prasmes, kas atbilst profesijas ,,māsa” ceturtā  profesionālā kvalifikācijas līmeņa 

standartam. Studiju programma nodrošina tās absolventa gatavību profesionālajam darbam 

izvēlētajā nozarē, kā arī iespēju studēt Latvijas Universitātes vai Rīgas Stradiņa Universitātes 

veselības zinātņu profesionālā bakalaura studiju programmās.  
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Studiju programmas „Ārstniecība”  īstenošana uzsākta 2004. gadā Rīgas Medicīnas 

koledžā, kura saskaņā ar MK 24.08.2009. rīkojumu Nr. 574 ir reorganizēta par Latvijas 

Universitātes aģentūru „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu” (LU RMK). Lēmums 

AIP par koledžas nosaukuma maiņu un reorganizāciju pieņemts 2010.gada 29.aprīlī (Sēdes 

protokols Nr. 8). Studiju programmā  uzņem reflektantus ar vidējo izglītību vai profesionālo 

vidējo izglītību (ārsta palīga (feldšera) kvalifikāciju) LU RMK uzņemšanas noteikumos noteiktā 

kārtībā. Studiju programma „Ārstniecība” nodrošina zināšanas un prasmes, kas atbilst profesijas 

ārsta palīgs ceturtā  profesionālā kvalifikācijas līmeņa standartam. Studiju programma nodrošina 

tās absolventa gatavību profesionālajam darbam izvēlētajā nozarē, kā arī tiesības studēt 

Veselības zinātņu bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmās.  

 

 
Tabula Nr.1.3. 

Studiju programmu uzskaitījums 
 

Nr.p.k. Studiju 
progr. 

nosaukums 

Studiju 
progr. 
kods 

Studiju 
progr. 

īstenošanas 
ilgums 

Studiju 
veids 

Studiju 
apjoms 

Iegūstamais 
grāds un 

kvalifikācija 

Programmas 
direktors 

1. Māszinības 41 723 3 gadi PLK 120 KP Māsa M.Šiliņa 
2. Māszinības 41 723 2 gadi PLK 80 KP Internās 

aprūpes māsa; 
Bērnu aprūpes 

māsa; 
Anestēzijas, 
intensīvās un 
neatliekamās 
aprūpes māsa; 
Ķirurģiskās 

aprūpes māsa; 
Ambulatorās 

aprūpes māsa. 

M.Šiliņa 

3. Ārstniecība 41 721 3 gadi PLK 120 KP ārsta palīgs; A.Višņakovs 
4. Ārstniecība 41 721 2 gadi PLK 80 KP Ambulatorās 

aprūpes ārsta 
palīgs; 

Neatliekamās 
medicīnas 
ārsta palīgs. 

A.Višņakovs 
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1.10.Studiju)virziena)īstenošanā)iesaistītā)akadēmiskā)personāla)
uzskaitījums,)norādot)tā)kvalifikāciju)un)pienākumus,)amatu,)ievēlēšanas)
vietu)un)īstenotos)studiju)kursus)un)moduļus))

 

Studiju virziena īstenošanā ir iesaistīti 44 docētāji (Pielikums Nr.5),  klīnisko prakšu 

vadīšanā tiek pieaicināti nozaru speciālisti no veselības aprūpes iestādēm, ar kurām koledžai ir 

slēgts sadarbības līgums, kā arī  studiju virziena īstenošanā ir iesaistītas visas koledžas 

struktūrvienības.   
 

Tabula Nr.1.4. 
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 

Nr. 
p.k. Vārds Uzvārds Grāds Amats Ievēlēšanas  

vieta 
Īstenojamie studiju kursi 

un programma 

1 Linda Alondere Mg.paed., 
doktorants 

Docents LU RMK 
Pacientu novērtēšana 
2KP(M) 
Aprūpes process 2KP 
(M) 

2 Lilija Antoņēviča Mg.sc.sal. Asistents LU RMK 
Klīniskās procedūras 5KP 
(M, Ā) 

3 Gaļina Biksone Mg.paed. Docents LU RMK 

Klīniskā farmakoloģija 3KP 
(M, Ā) 
Klīniskā farmakoloģija un 
farnrmakoterapija 3KP 
(Ā) 
Medikamentozā aprūpe 2KP 
(Ā) 

4 Rūta Bogdanova Mg.paed. Docents LU RMK 

Sievietes specifiskā aprūpe 2 
KP  (M) 
Sievietes specifiskā 
propedeitika, 2 KP (Ā) 
Ievads profesijā, 1 KP (Ā) 
Akūtie stāvokļi 
dzemdniecībā un 
ginekoloģijā, 2 KP (Ā) 
 Dzemdniecība un 
ginekoloģija ambulatorajā 
praksē, 2 KP (Ā) 
 

5 Daira  Brenča Ārsta grāds 
Stundu 

pasniedzējs 
Darba līgums ar LU 

RMK 

Pediatrija 3KP (Ā) 
Akūtie stāvokļi pediatrijā 
1,5KP (Ā) 

6 Daiga Briede Mg.paed. 
Stundu 

pasniedzējs 
Darba līgums ar LU 

RMK 

Aprūpe veselība straucējumu 
gadījumos 2KP 
(M) 

7 Inga Buceniece Mg.psych. Lektors LU RMK 
Saskarsmes psiholoģija 2 KP 
(M, Ā) 
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8 Astra Bukulīte 
Mg.paed., 
doktorants 

Docents LU RMK 

Projektu izstrāde un vadība 
2KP 
(M, Ā) 
Vispārīgā propedeitika 2KP 
(Ā) 

9 Una  Caune Ārsta grāds 
Stundu 

pasniedzējs 
Darba līgums ar LU 

RMK 

Infekciju slimības un 
pacientu aprūpe 2KP 
 (M) 
Neatliekamā palīdzība 
dažādu infekciju gadījumos 1 
KP (Ā) 

10 
Lienīte Dāboliņa Ārsta grāds Vieslektors  Darba līgums ar LU 

RMK 
Pediatrija 3KP (Ā) 
Bērna specifiskā 
propedeitika 2KP (Ā) 

11 Raivis Davidsons Bc.jur., maģistrants 
Stundu 

pasniedzējs 
 Darba līgums ar 

LU RMK 

Profesionālās darbības 
juridiskie aspekti 2KP 
(M, Ā) 

12 Baiba 
Druvmale-
Druvleja 

Mg.sc.sal. Lektors LU RMK 

Klīniskās procedūras 5 KP 
(M, Ā) 
Pacientu aprūpe vispārīgā un 
speciālā ķirurģijā 3 KP 
 (M) 
Vispārējā ķirurģijā un 
Pacientu aprūpe 2KP 
 (M) 
 

13 Zane  Dzirkale Mg.pharm.. 
Stundu 

pasniedzējs 
 Darba līgums ar 

LU RMK 
Farmakoloģija 2 KP 
(M, Ā) 

14 Māra Eglīte Dr.med. Viesdocents 
Darba līgums ar LU 

RMK  

Pacientu aprūpe psihiatrijā 
un mentālā veselība 2KP 
(M) 
Neiroloģija 2KP (Ā) 
Psihiatrijā un mentālā 
veselība 2KP  (Ā) 
Neatliekamā neiroloģija 1KP 
(Ā) 
Akūtā psihiatrija 2Kp (Ā) 

15 Guna Gerķe Mg.paed. 
Stundu 

pasniedzējs 
Darba līgums ar LU 

RMK 

Geriatrisku pacientu 
specifiskā aprūpe 2KP 
(M) 

16 Zane  Grabe 
Ārsta grāds Stundu 

pasniedzējs 
Darba līgums ar LU 

RMK 
Aprūpe dzemdniecībā un 
ginekoloģijā 2KP 
(M) 

17 Jeļena Harlamova 
Mg.psych., 
doktorants 

Stundu 
pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 
RMK 

Attīstības psiholoģija un 
ievads psihosomatikā 2 KP 
(M, Ā) 

18 
Patrīcija Ivanova Ārsta grāds 

doktorants 
Vieslektors Darba līgums ar LU 

RMK 
 Vispārīgā in speciālā 
ķirurģija 2KP (Ā) 

19 
Dzintra Jakubaņeca Mg.oec. Vieslektors Darba līgums ar LU 

RMK 
Ievads neatliekamā medicīnā 
2KP (Ā) 
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Prakse specialitātē I,II 12KP 
(Ā) 

20 
Anda Kauliņa Dr.paed. 

Mg.psych. 
Stundu 

pasniedzējs 
Darba līgums ar LU 

RMK 
Pētniecības metodes 2KP 
(M) 
 

21 
Ilze Kļava Mg.sc.sal. 

Asistents LU RMK 
Klīniskās procedūras 5KP 
(M, Ā) 

22 Karīna Kurtiša Mg.sc.sal. Lektors LU RMK 
Klīniskās procedūras 5KP 
(M, Ā) 

23 Aija Lazdāne Mg.oec. Lektors  LU RMK 
Bērna specifiskā aprūpe 2KP 
Bērna attīstības un aprūpes 
pamatprincipi 2KP (M) 

24 Inta Laže Mg.sc.sal. 
Stundu 

pasniedzējs 
Darba līgums ar LU 

RMK 
Paliatīvā aprūpe 2KP 
(M) 

25 Viesturs Liguts Dr.med. viesdocents 
Darba līgums ar LU 

RMK 

Intensīvā terapija un 
katastrofu medicīna 2KP 
(M) 
Katastrofu medicīna un 
toksikoloģija 1 KP 
(Ā) 

26 Ojārs Lizāns 

Ārsta grāds 

Stundu 
pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 
RMK 

Aprūpe speciālā internā 
medicīnā 2KP 
(M) 
Infekcijas slimības un STS 
2KP  (Ā) 

27 Andra Meirēna 
Bc.paed. Stundu 

pasniedzējs 
Darba līgums ar LU 

RMK 
Rehabilitācija 2KP 
(M) 

28 Olga Ņikitina Ārsta grāds  . Lektors LU RMK 

Mikrobioloģija un 
parazitoloģija 2KP (M, Ā) 
Higiēna un epidemioloģija 
1KP (M, Ā) 
Profilaktiskā medicīna 1KP 
(M,Ā) 

29 Juris Porozovs Dr.biol. Viesdocents 
Darba līgums ar LU 

RMK 

Anatomija un fizioloģija I 
3KP (M) 
Anatomija un fizioloģija II 
2KP 
(M) 

30 

Lolita Puķīte Ārsta grāds   Stundu 
pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 
RMK 

 Aprūpe speciālā internā 
medicīnā 2KP 
(M) 
Acu un LOR slimības 2KP 
(Ā) 

31 Dita Raiska 
Mg.sc.sal., 
doktorants 

Docents  LU RMK 

Bērna aprūpe un pediatrija 
2KP 
(M) 
Bērna aprūpe hronisku un 
akūtu saslimšanu gadījumā 
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2KP (M) 

32 Anita Slokenberga Mg.oec. Vieslektors 
Darba līgums ar LU 

RMK 

Uzņēmējdarbības pamati 
2KP 
(M,Ā) 

33 Anna Stafecka Augst.prof. Lektors LU RMK 
Latīņu valoda 2KP (M,Ā) 
Pedagoģijas pamati veselības 
aprūpē 1KP (M,Ā) 

34 Maruta Šiliņa Mg.paed. Docents LU RMK 

Aprūpes filozofija, 
profesionālā ētika 2KP(M) 
Ievads profesijā 1KP(M) 
Klīniskās provedūras 
pacientu aprūpē 3KP(M) 
Pacientu aprūpe I 6KP,II 
(M)6KP,III 10KP(M) 
Klīniskās procedūras 
specialitātē I,II 4KP (M) 
Prakse specialitātē 12KP (M) 

35 Anita Šterna Mg.paed. 
Stundu 

pasniedzējs 
Darba līgums ar LU 

RMK 

Radioloģijas pamati un 
biofizika 1KP 
(M,Ā) 

36 Vija  Šverina Bc.sc.sal. 
Stundu 

pasniedzējs 
Darba līgums ar LU 

RMK 

Neiroloģija un pacientu 
aprūpe 2KP 
(M) 
Intensīvās terapijas pacientu 
aprūpe 2KP (M) 

37 Irēna Tarelkina Ārsta grāds Lektors LU RMK 

Vispārīgā patoloģija 2KP 
(M,Ā) 
Speciālā patoloģija 1KP (Ā) 
Aprūpe internā medicīnā 
5KP (M) 
Internā medicīnā 5KP (Ā) 
Neatliekamā internā 
medicīna1,5KP(Ā) 

38 Evita Vaļēviča Mg.biol., doktorants Viesasistents 
Darba līgums ar LU 

RMK 

Ģenētikas un bioķīmijas 
pamati 2KP 
(M,Ā) 

39 

Sarmīte Villere Ārsta grāds 

Stundu 
pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 
RMK 

Neatliekamā 
elektrokardioloģija 1 KP 
(Ā) 
Slimību traumu un kritisko 
situāciju diagnostika un 
NMP I 4KP (Ā) 
Slimību traumu un kritisko 
situāciju diagnostika un 
NMP II 12KP (Ā) 
NMP dispečera darba 
organizācija 1KP (Ā) 

40 Aleksejs Višņakovs Ārsta grāds lektors   LU RMK Neatliekamā medicīna I 3KP 
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(Ā) 
Neatliekamā medicīna II 
5KP (Ā) 
Slimību traumu un kritisko 
situāciju diagnostika un 
NMP I 4KP (Ā) 
Slimību traumu un kritisko 
situāciju diagnostika un 
NMP II 12KP (Ā) 
Klīniskās procedūras 
specialitātē 4KP (Ā) 

41 Daina Voita Dr.biol. Docents LU RMK 

Pētniecības metodes 
2KP(M,Ā) 
Anatomija un fizioloģija I 
3KP(M,Ā) 
Anatomija un fizioloģija II 
2KP(M,Ā) 

 
(M) - Māszinību studiju programma 

(Ā) – Ārstniecība sstudiju programma 

1.11.)Studiju)virziena)īstenošanā)iesaistītā)akadēmiskā)personāla)
pētnieciskā)darbība)un)tās)ietekme)uz)studiju)darbu,)studējošo)
iesaistīšana)pētniecības)projektos,)kā)arī)dalība)starptautiskajos)
projektos)pārskata)periodā)

 
Koledžas akadēmiskais personāls regulāri paaugstina savu zinātnisko kvalifikāciju, veicot 

zinātniskos pētījumus un vadot studentu zinātnisko darbu un kvalifikācijas darbu izstrādi. 

2012/2013. akad. gadā koledžas mācībspēki piedalījās ar referātiem sekojošās konferencēs: 

Starptautiskajā konference „Higer Education Studies: Chellenges and Opportunities”  Lietuvā, 

Šauļos,26. 04. 2012. (L.Alondere. I.Tarelkina, I.Buceniece, B.Druvmale-Druvleja), Starptautiskā 

zinātniskā konference „The Biopsychological basics of Life in Education and Health“, Rīga, 

Latvija 28. - 29. 10. 2012.,  (B.Druvmale-Druvleja, D.Voita), IX Starptautiskos zinātniskā  

Konference  „Nursing Research and evidence based practice”, Čehija, Ostrava 24.04.13. ( K. 

Kurtiša, D.Voita),  6.Ukrainas patofiziologu kongress, Ukraina, Krima, 2012 septembris (A. 

Bukulīte, D.Voita),  RPIVA 6. Starptautiskā zinātniskā konference „Theory for practice in the 

education of contemporary society”, Rīga, Latvija, 2013.g marts, (D.Voita),  „Agression as 

psychophysiological phenomena,”  International Conference „ Family. Violance. media. Low, 

Rīga, Latvijas Universitāte ,2013. g. Aprīlis, (D.Voita), Starptautiskā konference “ Youth in 
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Latvia, Europe, Globe”, Rīga, Latvijas universitāte, 2013. g. Jūnijs, (D.Voita),  4. Starptautiskā 

interdisciplinārā zinātniskā konference, RSU, Rīga ,2012.g. 22.-23. 11., (D.Voita), Starptautiskā 

zinātniskā konference „ Sabiedrība, intergācija, izglītība” ,Rēzeknes augstskola, 24. – 25. 2013. 

(D.Voita), Eiropas Veselības psiholoģijas kongress , Francija, Bordo, 2013.g. jūlijs (D.Voita). 

Koledžas mācībspēki ir piedalījušies arī citu institūciju organizēto konferenču 

zinātniskajās komitejās: RPIVA 6. Starptautiskā zinātniskā konference „Theory for practice in 

the education of contemporary society”, Riga, Latvia. 2013.g marts, (D.Voita), IX Starptautiskos 

zinātniskā  Konference  „Nursing Research and evidence based practice”, Čehija, Ostrava 

24.04.13. ( D.Voita),  Starptautiskā zinātniskā konference  „The Biopsychological basics of Life 

in Education and Health“, Rīga, Latvija, 28.  - 29. 10. 2012..  (D.Voita)   

 2012./2013. akad. gadā koledžas docētāji un studenti piedalījās  zinātniski – prakstiskajā 

seminārā „Studentu un pasniedzēju kopējās  zinātniskās darbības aktulitātes  2012. gadā”. (30. 

10. 2012.), LU RMK. Tika nolasīti referāti, kuros tika parādīti studentu un mācībspēku kopējā 

zinātniskā darbu rezultāti: Māszinību programmā:  E. Āboltiņa,  B. Druvmale-Druvleja „Stomas 

pacientu dzīves kvalitāte vēlīnajā pēcoperācijas periodā”, L. Zaļkalne, D. Voita „Pacientu un 

medicīnas darbinieku vērtējums par elektroniskās medicīnas vēstures pieejamību pacientam un 

ietekme uz pacienta aprūpi”, L Rūsiņa,  L. Alondere  „Aprūpe abdominālajā ķirurģijā Latvijā un 

Portugālē” .  I. Bernāne, D.Voita „Darbinieku drošība strādājot ar bērniem bērnu namā”;  

Ārstniecības programmā:  L. Krūmiņa,  G. Biksone  „Biežāk sastopamās kļūdas nesteroīdo 

pretiekaisuma līdzekļu lietošanā ārsta palīga praksē”, A. Savko, A.Višņakovs „Neatliekamā 

medicīniskā palīdzība pacientiem ar hipotermiju”  S.Ždanoviča,  I.  Tarelkina „Biežākās 

komplikācijas veicot perkutāno koronāro intervenci pacientiem ar koronāro sirds slimību S. 

Bērziņa, A.Bukulīte „Ārsta palīga profesionālās izaugsmes iespējas un studentu informētība par 

to”, S. Biteniece, R.  Bogdanova „Sieviešu viedoklis par profilaktisko apskašu kvalitāti” .  

 Koledžas mācībspēki piedalās arī citu institūciju zinātniskajos projektos un Valsts 

pētījuma programmās (Pielikums Nr.6), piemēram,  Valsts pētījumu programmās: „Latvijas 

iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar 

multidisciplināra pētnieciska konsorcija palīdzību”, apakšprogramma: „Jaunu sirds un asinsvadu 

slimību agrīnas diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu izstrāde” un „Jaunu profilakses, 

ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības 
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veselības uzlabošanai”, apakšprogramma “Aterosklerozes patoģenēze un klīniskie rādītāji, 

cilmes šūnu un biomateriālu izpēte “ (programmā beidzās 2013. gadā) (D.Voita).  

 Koledža ir sadarbības partneris ESF projektā 2012 – 2013 „Atbalsta pasākumu 

īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem 

traucējumiem integrācijai izglītībā” Cilvēkresursi un nodarbinātība: apakšaktivitāte:1.2.2.4.2. 

„Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar 

funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītība” Nr 2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/VIAA/109 

„Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās 

veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” (projekta 

vadītāja D. Voita, dalībnieki L. Alondere, R. Bogdanova). 

2012. gada rudenī tika izveidota organizācijas un zinātniskā  komiteja 4. starptautiskai 

zinātniski – praktiskai konferencei ,,Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: 

mūsdienas un nākotne”, kura notika 2013. gada oktobrī, piedaloties pārstāvjiem no 15 Eiropas 

valstīm un ASV.  

Regulāri, ikgadēji tiek rīkotas Studentu zinātniski – praktiskās konferences. 4. Studentu zinātniski  

– praktiskā konference „Sabiedrības veselība: aktualitātes, problēmas un risinājumi” notika 2013. 

gada 09. maijā, kurā ar vieslekciju „Sirds veselība: stereotipi un fakti” uzstājās  Dr. Med. Vilnis 

Dzērve-Tāluts. Konferencē ar prezentācijām piedalījās sekojoši studenti: Māszinību programmā : 

Dārta Brisone, Beāte Tūtere  „Sports un smadzeņu plastiskums”, Linda Bicāle „Vizuāli plastikās 

mākslas terapija; Socialā gleznošana” Ilvija Uzuliņa „Prostatas vēža riska faktoru izvērtēšana un 

vīriešu iesaistīšanās skrīningdiagnostikas izmeklēšanā”, Elīna Nagle, Juta Lapšāne „Iespējamās 

komplikācijas ilgstoši lietojot kobinēto orālo kontracepciju”, Aija Būmane,  Jāna Lure – 

Bogdanova „Onkoloģiskās saslimšanas”, Gunta Husaina, Sintija Krinberga „Krūts barošana”, 

Inese Bose,  Inga Putraima „Sāpju menedžments onkoloģijas pacientiem pēc krūts 

mastektomijas” , Monta Apsīte „Masu mēdiju ietekme uz jauniešu agresivitāti” , Laima Valdesa 

„Māsas profesijas prestižs Rīgā”, Jeļena Sokolova „Jaundzimošo skrīnings Latvijā un Eiropā” ; 

Ārstniecības programmā: Dace Jozefija-Bališeva.” Krāsu terapija un medicīna”, Līga Vīduša, 

Kristīne Vengrēviča „Liekā svara problēmas sākumskolas vecumā” . 

Zinātniskās darbības attīstībai koledža ir pieņēmusi lēmumu izdalīt 5% no pašu ieņēmumiem. Tā 

rezultātā ir izstrādāts Koledžas iekšējo zinātnisko projektu nolikums, kurā ir noteikts, ka projekta 
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izstrādē un realizācijā noteikti ir jāpiesaista studenti, lai veicinātu zinātniskās darbības prasmes, 

iemaņas, analīzes un zinātniskās domāšanas spējas. Tādejādi 2012 gadā tika izpildīts projekts: 

„Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas absolventu nodrošinājums darba tirgū 

reģionālajā un sociāli etniskajā aspektā : 2007.-2011.gadu analīze” 

Vadītājs: G. Medjāne, Piedalās: Jeļena Harlamova, Linda Alondere, Maruta Šiliņa, Inga 

Buceniece 

Studenti: Ārstniecības programma: Ieva Jēgere, Dace Jozefija-Bališeva 

Māszinību programma:  Laura Briede, Liene Freimane, Inga Putraima,  Inese Bose, Juta 

Lapšāne, Madara Živitere, Marina Varežkina, Arta Taurene. 

2013 gadā tiek realizēti jau divi projekti: 

1.  „Gatavība studijām un kognitīvo funkciju attīstības dinamika studiju programmu 

„Māszinības” un „Ārstniecība” studentiem.” 

Vadītājs L. Alondere. Piedalās: Evija Vaļēviča, Jeļena Harlamova 

Studenti: Ārstniecības programma: Jekaterina Špeļa, Darja Rodina, 

Māszinību programma:  Marta Spalva, Baiba Vovere, Ieva Biteniece,  Jāna Lure 

2. „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas absolventu nodrošinājums un iespējas darba 

tirgū : 2012.-2013.gadu analīze”   

Vadītājs: G. Medjāne, Piedalās: Maruta Šiliņa, Inga Buceniece, Baiba Druvleja-Druvmale, Rūta 

Bogdanova, Irēna Tarelkina 

Studenti: 

Ārstniecības programma: Edgars Birnis, Dace Jozefija-Bališeva, Inese Ditļa, Irina Možajeva 

Māszinību programma:  Darja Rodina, Inese Bose, Beāte Tūtere, Dārta Brisone, Signe Vītoliņa, 

Alla Medvedeva 
 

1.12.)Studiju)virziena)īstenošanā)iesaistītā)akadēmiskā)personāla)
nozīmīgākās)zinātniskās)publikācijas,)pētniecības)vai)mākslinieciskās)
jaunrades)sasniegumi)un)sagatavotā)mācību)literatūra)pārskata)periodā)

Pārskata periodā studiju virziena īstenošanā iesaistītie koledžas mācībspēki piedalās 
dažādos pētniecības projektos, gatavo mācību literatūru un zinātniskās publikācijas (Pielikums 
Nr.7). 
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1.13.)Studiju)virziena)īstenošanā)iesaistīto)struktūrvienību)uzskaitījums,)
norādot)to)uzdevumus)studiju)virziena)un)konkrētu)studiju)programmu)
īstenošanā).)

Tabula Nr.1.5.  
Struktūrvienību uzskaitījums, to uzdevumi 

Struktūrvienība Uzdevumi 

Māszinību katedra 

Izstrādāt, pilnveidot un īstenot studiju programmu; 
Nodrošināt metodisko materiālu izstrādi; 

Piedalīties starptautiskās sadarbības realizācijā; 
Sadarboties ar zinātnes un studiju daļu. 

Saiknes pastiprināšana ar darba devējiem; 
Studiju kalendārā grafika izstrāde un mācībspēku piesaistē studiju porcesa 

realizācijā; 

Studiju daļa 

Nodrošināt studiju procesu; 
Nodrošināt saikni starp administrāciju, studentiem un mācībspēkiem; 

Veidot, aktualizēt un uzturēt studentu uzskaites, informatīvo un atbalsta sistēmu; 
Piedalīties studiju kalendārā grafika izstrādē un mācībspēku piesaistē studiju porcesa 

realizācijā; 
Veikt studējošo un absolventu aptaujas. 

Zinātnes daļa 

Organizēt studentu un docētāju zinātniski-prakstiskās konferences; 
Piedalīties kvalifikācijas darba tēmu apspriešanā atbilstoši aktuālajām zinātnes 

attīstības tendencēm Latvijā; 
Nodrošināt studiju un zinātniskās darbības vienotību. 

 

1.14.)Studiju)virziena)īstenošanā)nepieciešamā)mācību)palīgpersonāla)
raksturojums,)norādot)tā)uzdevumus)studiju)virziena)un)konkrētu)studiju)
porgrammu)īstenošanā)

Studiju virziena īstenošanā   tiek iesaistīts direktora vietnieks, katedras vadītājs, studiju 

daļas vadītājs, akadēmiskais personāls, kā arī programmas realizācijā ir iesaistīts palīgpersonāls. 

Ar materiāli tehniskās bāzes, bibliotēkas un IT pakalpojumu saistītos jautājumus risina 

palīgpersonāls, kas apkalpo visus studiju programmā iesaistītos studējošos un mācībspēkus. 

(Pielikums Nr.15) 
   

 

2.Informācija par ārējiem sakariem 

2.1.Sadarbība)ar)darba)devējiem,)profesionālajām)organizācijām))
Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām associācijām un citiem sociālajiem 

partneriem notiek, veidojot atšķirīgas sadarbības formas, Sadarbības līgumu nosacījumus un 

paplašinot  klīniskās prakses bāžu loku. Visciešākā un vissarežģītākā sadarbība ar darba 
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devējiem ir klīniskās prakses kā neatņemamas augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas sastāvdaļas īstenošanā, nodrošinot izglītības un prakses savstarpējo saikni un 

mijiedarbību, kā arī studentu profesionālās kompetences atbilstību darba tirgus  prasībām. 

Veselības aprūpes iestādēs tiek īstenoti 50% no studiju laika. Lai realizētu atšķirīgos klīnisko 

prakšu mērķus un uzdevumus, koledžai noslēgti sadarbības līgumi  ar veselības aprūpes iestādēm 

Rīgā: ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, kuras sastāvā ir četri stacionāri - 

„Gaiļezers”, „Linezers”, „Biķernieki” un Latvijas Onkoloģijas centrs,  ar P. Stradiņa Klīnisko 

universitātes slimnīcu, ar Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, ar Rīgas Psihiatrijas un 

narkoloģijas centru, ar Bērnu Klīnisko universitātes slimnīcu,  ar Rīgas Dzemdību namu, ar 

Latvijas Infektoloģijas centru, ar Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienestu, ar SIA 

„Aprūpes biroju”, ar četrām veselības aprūpes iestādēm reģionos - ar Rēzeknes, Madonas, 

Valmieras un Aizkraukles slimnīcām. Noslēdzot trīspusējos līgumus, II un III kursu studenti 

klīnisko praksi īsteno arī Ludzā, Talsos, Ventspilī,  Balvos, Jelgavā, Cēsīs, Jēkabpilī, Līvānos, 

Dobelē u.c.; ģimenes ārstu praksēs, aptiekās. 

Citi sadarbības veidi: 

1. regulāra darba devēju pārstāvju piedalīšanās profesionālo studiju kursu satura 

aktualizēšanā un pilnveidošanā, vērtēšanas sistēmas uzlabošanā; 

2. darba devēju pārstāvju iesaistīšana studentu izglītošanas procesā (kā stundu pasniedzēji, 

arī kā vēlētais akadēmiskais personāls), klīnisko prakšu vadīšanā; 

3. darba devēju, sociālo partneru iesaistīšana valsts noslēguma pārbaudījumu kvalifikācijas 

eksāmena komisijas sastāvā (50%), klīnisko procedūru eksāmena komisijas sastāvā; 

klīniskās prakses aizstāvēšanā;   

4. koledžas pārstāvji kopā ar darba devējiem un profesionālo asociāciju pārstāvjiem strādā 

profesijas standartu izstrādāšanas un aktualizācijas darba grupās; klīnisko procedūru 

standartu izstrādē un aktualizācijā, metodisko norādījumu un vadlīniju izstrādē; (atbildīgā 

persona-M.Šiliņa, R.Bogdanova) 

5. savstarpēja sadarbība pētniecības jomā, piedaloties  koledžas organizētajās studentu zin.-

pētnieciskās konferencēs, koledžas starptautiskās zin.-pētnieciskās konferencēs, veselības 

aprūpes iestāžu organizētajās zin.-pētnieciskās konferencēs, atbalstot studentus 

kvalifikācijas darba pētniecības ietvaros, dodot iespēju studentiem iegūt kvalifikācijas 

darba izstrādei nepieciešamos datus un veikt pētniecisku darbu;  
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6. darba devēju pārstāvju iesaistīšana tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu 

organizēšanā un īstenošanā; (tiek Īstenotas  formālās un neformālās tālākizglītības  

programmas: 

  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 ietvaros noslēgtā 

Līguma Nr. Nr.  01-17.1.2/50 . īstenošanu programmās: „Neatliekamā medicīniskā palīdzība 

traumu guvušam pacientam. Slimnīcas etaps”- veikta  200 personu izglītošana,  „Mūsdienīgas 

brūču aprūpes nodrošināšana”, veikta 550 personu izglītošana un ,,Aktualitātes NMP 

nodrošināšnā”  veikta  200 personu izglītošana.) 

7. darba devēju pārstāvju piedalīšanās koledžas padomes darbā;  (S.Villere, R.Barone) 

8. darba devēju piedalīšanās paplašinātajās koledžas mācībspēku akadēmiskā gada 

noslēguma sanāksmēs;   

9. darba devēju pārstāvju iesaistīšana starptautiskajā mācībspēku mobilitātē; 

10.  koledžas pārstāvju piedalīšanās veselības aprūpes iestāžu darbinieku konferencēs ar 

informāciju par studentu klīniskās prakses īstenošanu, atbildībām, par citām aktualitātēm 

koledžā. (M.Šiliņa,R.Bogdanova) 

 

2.2.Sadarbība)ar)Latvijas)un)ārvalstu)augstskolām)un)koledžām,)kuras)
īsteno)līdzīgus)studiju)virzienus)un)līdzīgas)studiju)programmas)

Sadarbība ar Latvijas augstskolām un koledžām notiek dažādos virzienos: 

! koledža ir Latvijas koledžu asociācijas biedre. Asociācijas ietvaros notiek dažādas 

starpkoledžu aktivitātes;  

! sadarbība profesijas  standartu izstrādē un aktualizācijā; 

! zinātniskā sadarbība. Mācībspēku un studējošo dalība citu augstskolu organizētajās 

konferencēs;  

! studiju  kursu īstenošanā,  koledžas un citu augstskolu mācībspēku mobilitāte.(LU 

Medicīnas fakultāte; L.Alondere, D.Raiska, A.Lazdāne; RPIVA-D.Voita,J.Porozovs, 

E.Vaļēviča, A.Kauliņa; LSPA- A.Stafecka, B.Druvmale-Druvleja; RSU-V.Liguts, 

L.Antoņeviča) 
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Turpinās koledžas sadarbība  ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti, Bioloģijas 

fakultāti, Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un Latvijas Sporta Pedagoģijas  akadēmiju.    

No 2005.gada koledžai ir piešķirta Erasmus Universitātes Harta (ID LV RIGA46). 2013.gada 

maijā koledža iesniedza pieteikumu Erasmus Universitātes Hartas atjaunošanai. Nākamais Hartas 

darbības periods 2014-2020 paredz virkni jaunu aktivitāšu, kas ir koledžas internacionalizācijas 

stratēģijas uzdevumi: 

 1.Uzlabot koledžas starptautisko atpazīstamību, palielinot mobilitāšu skaitu un dalību 

starptautiskos projektos.  

2. Palielināt iebraukošo studentu skaitu un saglabāt izbraucošo studentu skaitu – līdz 2% no 

kopējā koledžas pilna laika studiju studentu skaita. 

3. Palielināt studiju kursu skaitu, kas ir pieejams ārvalstu studentiem. 

4. Palielināt pedagogu kapacitāti un kompetences, veicinot mobilitāti, dalību starptautiskos 

projektos, pētījumos, konferencēs, nodrošinot valodu apguvi. 

5. Palielināt koledžas kapacitāti projektu vadībā, kļūstot par uzņemošo organizāciju Erasmus 

IP, Nordplus projektiem, iesaistoties Erasmus Mundus programmas projektos. 

6. Palielināt koledžās starptautisko partneru ģeogrāfisko areālu: Rietumeiropa, sevišķi, Vācijas 

mācību iestādes un klīnikas, ES neiesaistītās valstis un pārrobežu valstis kā Krievija, 

Baltkrievija, Ukraina, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna.  

2012./2013.akadēmiskā gadā koledža ir noslēgusi 1 jaunu starptautiskās sadarbības līgumu ar 

Balikesiras Universitāti (Turcijā) un kopumā īsteno sadarbību ar 24 augstskolām no 16 valstīm. 

2012./2013. akadēmiskajā gadā ir apstiprināti projektu pieteikumi dalībai NORDPLUS 

programmā (koledža kā partneris): 

- NOBA-HEALTHPRO projektā (HE-2012_1a-30241). Vadošais partneris – Siauliai State 

College, partneri – University College Sjalland, Ostfold University College, University West, 

Saimaa University of Applied Sciences. Projektā iesaistījās 2 koledžas studentes. 

- NORLYS projektā (ID NPHE-2013/10069).  Vadošais partneris  - Metropolitan University 

College, partneri – Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Karolinska 

Institutet, Uppsala University, Novia University of Applied Science, Turku University of 

Applied Science, Mikkeli University of Applied Science, Via University College, Tallinn 

Health Care College, University of Iceland. Kopumā 2 Intensīvajos kursos koledžu 

pārstāvēja 1 pedagoģe un 6 studentes. 
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Projektu mērķis: studentu un mācībspēku mobilitāte un sadarbība intensīvajās programmās, lai 

atbalstītu, attīstītu un sekmētu inovatīvu pieeju māsu izglītībā, studiju 

programmu pilnveidē, daloties pieredzē un informējot par labas prakses iespējām dalībvalstīs: 

Somijā, Norvēģijā, Dānijā, Lietuvā, Igaunijā un Latvijā. 

2012./2013.akadēmiskais gads ir nozīmīgs ar to, ka koledža pirmo reizi ir kļuvusi par Nordplus 

projekta iesniedzēju un īstenotāju. Projekts Nordplus MultiNEC apvieno 6 partnerus  - Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledža – vadošais partneris, partneri – Satakunta University of 

Applied Science, University of Gavle, Lithuanian Sports University, biedrība „Mācību centrs „A 

sports”, Latvijas Ergoterapeitu Asociācija – kuru mērķis ir izveidot multidisciplināru pieeju 

apmācībai  - veco cilvēku aprūpē. 

Sākot ar 2004./2005. studiju gadu koledža piedalās un turpina dalību Erasmus IP (Intensīvās 

Programmas) projektā, kas 2012/2013 ak.g. apvieno 10 dalībniekus - Amsterdam School of 

Health Professions – vadošais partneris, partneri - Erasmushogeschool Brussels, Hogeschool 

Zeeland, University of Nottingham, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, 

Mid Sweden University, Svenska  University of Applied Sciences, Novia University of Applied 

Science, Polytechnic Institute of Viseu, Polytechnic Institute of Leiria. Programmas studenti (3-

5) un mācībspēki (1-2) piedalās IP Network, kas notiek reizi gadā (14 dienas) kāda no 

partneraugstskolām. 2012./2013. ak.g. koledžu programmā pārstāv 3 studenti un 1 pedagoģe. 

Pārakreditācijas periodā Programmas mācībspēki ir aktīvi piedalījušies īstermiņa 

pedagoģiskās un zinātniskās pieredzes apmaiņas projektos, kā arī personāla mobilitātē, vadot 

vieslekcijas un prezentējot zinātnisko pētījumu rezultātus starptautiskās konferencēs. Mobilitātē 

iegūtā pedagoģiskā un zinātniskā darba pieredze tiek izmantota studiju procesā un prezentēta 

mācībspēku sanāksmēs. 

Studenti prezentē mobilitātes norisi un sasniegtos rezultātus ikgadējā studentu konferencē, 

rakstot veiksmes stāstus, kā arī informējot potenciālos mobilitātes studentus. Studējošo un 

akadēmiskā personāla mobilitāte, kā arī ārvalstu studējošo un mācībspēku mobilitāte ir 

plānveidīga, tiek sagatavota iepriekšējā akadēmiskā gada laikā, lai varētu organizēt gan studiju 

procesu, gan ar sadzīvi saistītos jautājumus. Ārvalstu studentiem tiek piedāvāta iespēja apgūt 

latviešu valodas pamatus, gan koledžā (mācībspēks A.Stafecka), gan LU. 

Informācija par mobilitāti pieejama koledžas mājaslapā, reklāmas bukletos, individuālās sarunās 

ar Erasmus koordinatoru, kā arī tiek izsūtīts sadarbības uzaicinājums visiem sadarbību 
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partneriem. Pamatojoties uz veiktajām izmaiņām Erasmus Hartā, koledža neīstenot 

mācībspēka/personāla mobilitāti ar 2012./2013. ak.g. 

2012.gada pavasarī ir uzsākta dalība IZM VISC koordinētajā projektā „„Profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču 

paaugstināšana”, kura ietvaros koledžas pedagogi apmeklē profesionālos pilnveides apmācības 

kursus, t.sk. svešvalodās.       

LU RMK mācībspēki (Tabula 1.6.)  ir piedalījušies īstermiņa pedagoģiskās un zinātniskās 

pieredzes apmaiņas projektos Erasmus programmas ietvaros, tajā skaitā vieslekciju lasīšanu 

ārzemju universitātēs. Šajās vizītēs iegūtā pedagoģiskā un zinātniskā darba pieredze ārvalstīs tiek 

izmantota studiju procesā.  

Tabula 1.6. 
Mācībspēki, kas piedalījušies īstermiņa pedagoģiskās un zinātniskās pieredzes apmaiņas 

projektos Erasmus programmas ietvaro. 
 

    Valsts Augstskola/koledža Zinātnes nozare 
(studiju programma) 

Personu skaits 

Nīderlande Amsterdam School of 
Health Professions 

Māszinības  
 

1 
Dita Raiska 

Somija Novia University of 
Applied Science 

Māszinības  
 

1 
Karīna Kurtiša 

Lietuva Lithuanian 
Physiological Society 

Māszinības  
Ārstniecība 
 

1 
Evita Vaļēviča 

Francija European Health 
Psychology Society 

Māszinības  
Ārstniecība 
 

1 
Daina Voita 

Čehija Ostrava University Māszinības 2 
Rūta Bogdanova 
Karīna Kurtiša 

Ukraina Ukrainas 
Patfizioloģijas 
asociācija 

Māszinības 
Ārstniecība 

2 
Astra Bukulīte 
Daina Voita 

ASV LaGuardia 
Community College, 
Borough of Manhattan 
Community College, 
Bronx Community 
College 

Māszinības 
Ārstniecība 

1 
Astra Bukulīte 
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2.3.Studējošie,)kas)studējuši)ārvalstīs)studējošo)apmaiņas)programmās,)
norādot)apmaiņas)programmu)un)valsti)))

Pielikums Nr.10. 

2.4.Ārvalstu)studējošo)skaits)studiju)virzienā)kopumā,)kā)arī)sadalījumā)
pa)studiju)programmām,)norādot)studiju)ilgumu)un)valsti)))

Pielikums Nr.9. 
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3. Studiju programmas Māszinības raksturojums 

3.1.)Studiju)programmas)saturs)un)realizācija)

3.1.1.  Studiju programmas īstenošanas mērķi un  uzdevumi 
Pārakreditācijas periodā, studiju kursu pēctecības nodrošināšanai, ir precizēti programmas 

mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti, kurus  nosaka māsas  profesijas standarts un prasības, 

kuras noteiktas Latvijas likumdošanā (MK noteikumi Nr.268, Nr.68). Programma atbilst Latvijas 

izglītības klasifikācijai (MK noteikumi Nr. 990, 02.12.2008) – EKI 5. līmenis - pirmā līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība (ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve).  

Programmas mērķi: - sagatavot ceturtā  līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu 

speciālistu – Māsa vai Internās aprūpes māsa, vai Bērnu aprūpes māsa, vai Anestēzijas, 

intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, vai Ķirurģiskās aprūpes māsa, vai Ambulatorās 

aprūpes māsa, kas strādā veselības aprūpes iestādēs un sabiedrībā veselības jomā, vai arī kā 

pašnodarbināta persona, patstāvīgi veicot pacientu aprūpi, piedaloties ārstniecībā, vadot pacientu 

aprūpes darbu, izglītojot pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un 

sabiedrību; ir atbildīga par savu profesionālo darbību, pamatojoties uz spēkā esošām aprūpes 

vadlīnijām un standartiem; veicina savas profesijas un aprūpes darba attīstību, nepātraukti 

pilnveidojot savas zināšanas un prasmes, -  radīt motivāciju tālākai izglītības iegūšanai. 

Lai īstenotu studiju programmas mērķus, programma paredz sniegt zināšanas, veidot un 

attīstīt kvalitatīvākai profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo prasmju, iemaņu un 

attieksmju kopumu atbilstoši iegūstamai kvalifikācijai. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši 

uzdevumi, kuri izpildāmi programmas īstenošanas gaitā: 

  nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi; nodrošināt zināšanu, prasmju, iemaņu ieguvi, kas 

atbilst profesionālās izglītības standartam un darba tirgus prasībām; sniegt zināšanas informācijas 

tehnoloģiju jomā saistībā ar veselības aprūpi un pētniecību;  attīstīt studentos uzņēmību, 

iniciatīvu, radošu, kritisku domāšanu un spēju profesionālai izaugsmei; veicināt pašizglītību, 

attīstīt prasmes informāciju ieguves, analīzes, apstrādes jomās; motivēt tālākizglītībai un otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei. 

3.1.2.  Studiju programmas paredzētie studiju  rezultāti 
Studiju rezultātā students, kurš sekmīgi apguvis studiju programmu, iegūst pirmā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju Māsa vai Internās aprūpes māsa, vai Bērnu 
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aprūpes māsa, vai Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, vai Ķirurģiskās aprūpes 

māsa, vai Ambulatorās aprūpes māsa, kas atbilst 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam un Māsas  profesijas standartam. Pēc 3 gadu jeb 120 KP vai 2 gadu jeb 80 KP 

studiju programmas apguves  students spēs: 

Zināšanas: Parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas un izpratni par savu profesiju, vesela un  

slima pacienta holistiku aprūpi visās vecuma grupās un pētniecības principiem māsu praksē. 

Prasmes: Īstenot māsas  darbības atbilstoši māsas profesijas standartam un balstoties uz analītisku 

pieeju, izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā konkrētajā veselības aprūpes 

jomā, risināt pacienta problēmas, sadarboties ar pacienta aprūpē iesaistītām ārstniecības personām 

un pacientu piederīgajiem, apspriest praktiskus jautājumus ar vadību un kolēģiem, lai izvērtētu, 

plānotu  un realizētu pacientu aprūpi, pilnveidotu aprūpē iesaistīto cilvēku darbību  un savu 

kompetenci. 

Kompetences: Patstāvīgi formulēt, aprakstīt  un analizēt profesionālas problēmas,  integrēt 

dažādu jomu zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā. Izprast  māsas vietu plašākā 

sociālā kontekstā. Kritiski izvērtēt savu profesionālo darbību un pieņemt lēmumu par savu 

profesionālo pilnveidi. 

Studijās sagaidāmie rezultāti ir skaidri izklāstīti un atspoguļoti studiju kursu aprakstos, kuri ir 

pieejami koledžas mājas lapā, kā arī pirmajā tikšanās reizē mācībspēks informē studentus par 

studiju kursā sasniedzamajiem rezultātiem un vērtēšanas kritērijiem. 

 

3.1.3. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai 
 Eiropas Savienības direktīva paredz māsas profesiju kā vienu no reglamentētajām 

profesijām Eiropā un nosaka kopējas prasības māsu izglītībai dalībvalstīs. Piedāvājamās pirmā 

līmeņa profesionālās  augstākās izglītības Māszinību studiju programmas  nepieciešamība  no 

Latvijas interešu viedokļa  motivējama ar  valstī pieaugošo pieprasījumu pēc kvalificētām un 

profesionāli sagatavotām māsām ar augstāko izglītību, kas spēj:  

! praktizēt veselības aprūpes iestādēs un sabiedrības veselības jomā,  

! patstāvīgi veikt un vadīt pacientu aprūpi, izglītot pacientus, viņu ģimenes locekļus,   

aprūpes komandas locekļus un sabiedrību,  

! piedalīties ārstniecībā un nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas  un prasmes. 
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 Lai veicinātu studentu iesaistīšanos un konkurētspēju darba tirgū ir nepieciešams: 

! veicināt studentu patstāvīgas spriešanas spējas, viedokļa veidošanos, 

! iemācīt uztvert lietu kopsakarības, analizēt sarežģītas situācijas, 

! sekot, lai studiju programma atbilstu eksistējošām darba tirgus prasībām, 

! veidot pēc iespējas ciešāku saikni ar darba devējiem, 

! veicināt māsu profesijas attīstību. 

Praksē ir pierādīta Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas, kā pirmā  līmeņa 

augstākās profesionālās izglītības  iestādes, spēja sagatavot tautsaimniecības vajadzībām un 

prasībām atbilstoša līmeņa speciālistus. Koledžā izglītošanas process balstās uz augstu 

mācībspēku kvalifikācijas līmeni un sistemātisku profesionālā līmeņa paaugstināšanu. Tas 

uzskatāms par nozīmīgu kreativitātes  rādītāju  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas Māszinības īstenošanā. 

 Kā rāda mūsu izglītības iestādes veiktā  aptauja  par pirmā līmeņa profesionālās  

augstākās izglītības studiju programmas ,,Māszinības”  absolventu tālākām karjeras gaitām, 

apmēram 50%  no absolventu skaita turpina izglītoties augstākajās mācību iestādēs, tādēļ, lai 

veicinātu  tālākizglītību koledža motivē studentus  izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību un sekmētu turpmākās karjeras veidošanu un  konkurētspēju 

mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos. 

   Akreditējamā studiju programma ,,Māszinības” ir izstrādāta un tiek īstenota ievērojot 

visus Latvijas Republikā pastāvošos normatīvos dokumentus, kas nosaka studiju procesa 

likumīgumu. 

  

3.1.4. Prasības sākot studiju programmu 
Imatrikulācija studiju programmā ,,Māszinības” notiek, ņemot vērā vērtējumu 

centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču, spāņu) un 

matemātikā. Ja reflektants vidējo vai vidējo profesionālo izglītību ieguvis līdz 2004.gadam, tad 

vērā tiek ņemts eksāmena vērtējums latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā (algebra un 

ģeometrija) -  vērtējums ne zemāks kā 4 (10 ballu sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā.). Iesniegumus 

imatrikulācijai pieņem arī no personām, kuras likumdošanā paredzētajā kārtībā bijušas atbrīvotas 

no eksāmeniem latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā, un, kuru gala vērtējums šajos 

priekšmetos ir ne zemāks kā 4 (10 ballu sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā.). Gadījumā, ja 
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reflektants nav kārtojis eksāmenu latviešu valodā, bet kārtojis Valsts valodas eksāmenu, to 

apliecina valsts valodas prasmes apliecība, kurā vērtējums ir ne zemāks par A2  (pamata) līmeni. 

Reflektantus imatrikulē ar direktores rīkojumu, pamatojoties uz konkursa rezultātiem un noslēgto 

Studiju līgumu. Gadījumā ja reflektantiem ir vienāds ieskaitīšanas punktu skaits, komisija ņem 

vērā atzīmi dabaszinātņu priekšmetā vai vidējo atzīmi no sekojošiem priekšmetiem - fizika, 

ķīmija, bioloģija. Divgadīgajā studiju programmā uzņem reflektantus ar profesionālo vidējo 

izglītību un māsas kvalifikāciju. 

Kārtību, kādā reflektanti tiek uzņemti   pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmās Māszinības un Ārstniecība, nosaka Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

uzņemšanas noteikumi  (Pielikums Nr. 12). 
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3.1.5. Studiju programmas plāns 
Māszinības studiju programma pilna laika klātienes studijās 3 gadi  (6 semestri) 2012./2013. 

Kursa kods Kursa nosaukums 1.gads 2.gads 3.gads Kopā Pārbaudes 
veids 

Stundu skaits  

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s.   Lekcijas Semināri Praktiskais 
darbs 

 Obligātā (A daļa)    
23 KP Vispārizglītojošie studiju kursi (Profesionālo studiju programmām)    

VpH101 Latīņu valoda 2      2 Eksāmens  40  
VpS102 Saskarsmes 

psiholoģija 
2      2 Eksāmens 40   

VpS204 Attīstības 
psiholoģija un 

ievads 
psihosomatikā 

   2   2 Eksāmens 40   

VpS303 Pētniecības 
metodes 

   2   2 Eksāmens 40   

VpD109 Ģenētikas un 
bioķīmijas pamati 

2      2 Eksāmens 40   

VpD110 Anatomija un 
fizioloģija I 

3      3 Eksāmens 50 10  

VpD111 Anatomija un 
fizioloģija II 

 2     2 Eksāmens 30 10  

VpU103 Uzņēmējdarbības 
pamati. 

2      2 Eksāmens 40   

VpU203 Projektu izstrāde  
un vadība 

  2    2 Eksāmens 40   

VpU304 Profesionālās 
darbības juridiskie 

aspekti 

    2  2 Eksāmens 40   

VpD112 Mikrobioloģija un 
parazitoloģija 

2      2 Eksāmens 40   
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19 KP Nozares teorētiskie pamatkursi (profesionālo studiju programmām) 
VpS205 Pedagoģijas pamati 

veselības aprūpē 
   1   1 Ieskaite 20    

Med105 Farmakoloģija  3      3 Eksāmens 50  10  
VpD113 Higiēna un 

epidemioloģija 
 1     1 Ieskaite 20   

Med102 Vispārīgā 
patoloģija 

 2     2 Eksāmens 40   

Med106 Klīniskās 
procedūras  

 5     5 Eksāmens 20  160 

Med202 Klīniskā 
farmakoloģija 

  3    3 Eksāmens 60     

Med305 Rehabilitācija     2  2 Eksāmens 20  40 
Med306 Profilaktiskā 

medicīna 
    1  1 Ieskaite 20   

Med307 Radioloģijas 
pamati un biofizika 

    1  1 Ieskaite 20   

24 KP Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām) 
Mzp112 Aprūpes filozofija, 

profesionālā ētika 
2      2 Eksāmens 40   

Mzp108 Pacientu 
novērtēšana 

 2     2 Eksāmens 20  40 

Mzp201 Aprūpes process   2    2 Eksāmens 20  40 
Mzp212 Aprūpe veselības 

traucējumu 
gadījumos 

  2    2 Eksāmens 20  40 

Mzp213 Aprūpe internā 
medicīnā  

  5    5 Eksāmens 40  120 

Mzp215 Pacientu aprūpe 
vispārīgā un 

speciālā ķirurģija 

   3   3 Eksāmens 20  80 

Mzp216 Aprūpe 
dzemdniecībā un 

ginekoloģija 

  2    2 Eksāmens 20  40 

Mzp114 Sievietes specifiskā 
aprūpe 

 2     2 Eksāmens 20  40 
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Mzp218 Bērna aprūpe un 
pediatrija 

   2   2 Eksāmens 20  40 

Mzp305 Intensīvā terapija 
un   katastrofu 

medicīna 

    2  2 Eksāmens 20  40 

26 KP Prakse 
MzPr101 Ievads profesijā  1     1 Ieskaite   40 
MzPr102 Klīniskās 

procedūras 
pacientu aprūpē 

 3     3 Aizstāvēšana   120 

MzPr201 Pacientu aprūpe I    6   6 Aizstāvēšana   240 
MzPr301 Pacientu aprūpe II     6  6 Aizstāvēšana   240 
MzPr302 Pacientu aprūpe III      10 10 Aizstāvēšana   400 

10 KP 
MzKd301 

Kvalifikācijas 
darbs 

     10 10 Aizstāvēšana   400 

 Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) 
14 KP Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām) 

Mzp113 Geriatrisku 
pacientu specifiskā 

aprūpe 

 2     2 Eksāmens 20  40 

Mzp217 Bērna specifiskā 
aprūpe 

  2    2 Eksāmens 20  40 

Mzp219 Aprūpe speciālā 
internā medicīnā 

  2    2 Eksāmens 20  40 

Mzp220 Neiroloģija un  
pacientu  aprūpe 

   2   2 Eksāmens 20  40 

Mzp221 Infekciju slimības 
un pacientu aprūpe 

   2   2 Eksāmens 20  40 

Mzp306 Pacientu aprūpe 
psihiatrijā un 

mentālā veselība 

    2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp307 Paliatīvā aprūpe     2  2 Eksāmens 20  40 
  18 20 20 20 18 20      

4 KP Brīvās izvēles daļa (C daļa) 
  2    2       
 Kopā 20 20 20 20 20       
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 Kopā A daļā 
t.sk. 

Vispārizglītojošie 
studiju kursi 

Nozares teorētiskie 
pamatkursi 

(profesionālo 
studiju 

prgrammām) 

      66      

 Prakse  4  6 6 10 26      
 Valsts 

pārbaudījums 
     10 10      

 Kopā B daļā 
t.sk. Nozares 
profesionālās 
specializācijas 

kursi (profesionālo 
studiju 

prgrammām) 

      14      

 Brīvās izvēles daļā 
(C daļā) 

2    2  4      

 Kopā programmā       120      
  



46 
 

STUDIJU PLĀNS 

Māszinības studiju programma pilna laika klātienes studijās  2 gadi (4 semestri)  80 KP reflektantiem ar iepriekšējo 
profesionālo vidējo izglītību  un māsas (medicīnas māsas) kvalifikāciju/specialitāti 

Kursa 
kods 

Kursa nosaukums 1.gads 2.gads Kopā Pārbaudes 
veids 

Stundu skaits 

  1.s. 2.s. 3.s. 4.s.   Lekcijas Semināri Praktiskais 
darbs 

 Obligātā daļa (A daļa)    
20KP Vispārizglītojošie studiju kursi (Profesionālo studiju programmām)    

VpH101 Latīņu valoda 2    2 Eksāmens 2 38  
VpS102 Saskarsmes psiholoģija 2    2 Eksāmens 30 10  
VpS204 Attīstības psiholoģija 

un ievads 
psihosomatikā 

2    2 Eksāmens 40   

VpS303 Pētniecības metodes   2  2 Eksāmens 40   
VpD109 Ģenētikas un bioķīmijas 

pamati 
2    2 Eksāmens 40   

VpD111 Anatomija un 
fizioloģija II 

2    2 Eksāmens 30 10  

VpU103 Uzņēmējdarbības 
pamati. 

2    2 Eksāmens 32 8  

VpU203 Projektu izstrāde  un 
vadība 

2    2 Eksāmens 38 2  

VpU304 Profesionālās darbības 
juridiskie aspekti 

  2  2 Eksāmens 38 2  

VpD112 Mikrobioloģija un 
parazitoloģija 

 2   2 Eksāmens 40   

8KP Nozares teorētiskie pamatkursi (profesionālo studiju programmām)    
Med106 Klīniskās procedūras  5   5 Eksāmens 20  160 
Med202 Klīniskā farmakoloģija   3  3 Eksāmens 60   



47 
 

20 KP Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām)    
Mzp112 Aprūpes filozofija, 

profesionālā ētika 
2    2 Eksāmens 40   

Mzp108 Pacientu novērtēšana  2   2 Eksāmens 20  40 
Mzp201 Aprūpes process  2   2 Eksāmens 20  40 
Mzp212 Aprūpe veselības 

traucējumu gadījumos 
 2   2 Eksāmens 20  40 

Mzp213 Aprūpe internā 
medicīnā 

 5   5 Eksāmens 40  120 

Mzp215 Pacientu aprūpe 
vispārīgā un speciālā 

ķirurģija 

  3  3 Eksāmens 20  80 

Mzp218 Bērna aprūpe un 
pediatrija 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp305 Intensīvā terapija un   
katastrofu medicīna 

  2  2 Eksāmens 20  40 

16 KP Prakse 
MzPr103 Klīniskās procedūras 

specialitātē I 
1     Ieskaite   40 

MzPr104 Klīniskās procedūras 
specialitātē II 

3     Aizstāv.   120 

MzPr202 Prakse specialitātē    12  Aizstāv.   480 
8 KP 

MzKd201 
Kvalifikācijas darbs 

specialitātē 
   8 8 Aizstāv.   320 

 Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)    
6KP Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām)    

 Internās aprūpes māsa          
Mzp115 Pacientu aprūpe internā 

medicīnā I 
  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp116 Pacientu aprūpe internā 
medicīnā II 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp222 Neatliekamā palīdzība 
vitālo funkciju 

  2  2 Eksāmens 20  40 
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atjaunošanai 
 Bērnu aprūpes māsa          

Mzp117 Bērna attīstības un 
aprūpes pamatprincipi 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp118 Bērna aprūpe hronisku 
un akūtu saslimšanu 

gadījumā 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp223 Neatliekamā palīdzība 
vitālo funkciju 

atjaunošanai bērniem 

  2  2 Eksāmens 20  40 

 Anestēzijas, intensīvās 
un neatliekamās 

aprūpes māsa 

      20  40 

Mzp119 Anestezioloģija un 
pacientu aprūpe 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp120 Intensīvās terapijas 
pacientu aprūpe 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp222 Neatliekamā palīdzība 
vitālo funkciju 
atjaunošanai 

  2  2 Eksāmens 20  40 

 Ambulatorās aprūpes 
māsa 

         

Mzp121 Pacientu aprūpe 
ambulatorās iestādēs un 

mājas apstākļos I 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp122 Pacientu aprūpe 
ambulatorās iestādēs un 

mājas apstākļos II 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp222 Neatliekamā palīdzība 
vitālo funkciju 
atjaunošanai 

  2  2 Eksāmens 20  40 

 Ķirurģiskās aprūpes 
māsa 
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Mzp123 Vispārējā ķirurģija un 
pacientu aprūpe 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp124 Speciālā jeb nozaru  
ķirurģija un pacientu 

aprūpe 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp222 Neatliekamā palīdzība 
vitālo funkciju 
atjaunošanai 

  2  2 Eksāmens 20  40 

2 KP Brīvās izvēles daļa (C daļa)    
   2         
 Kopā 20 18 20 20       
 Kopā A daļā 

t.sk. Vispārizglītojošie 
studiju kursi 

Nozares teorētiskie 
pamatkursi 

(profesionālo studiju 
prgrammām) 

    48      

 Prakse     16      
 Valsts pārbaudījums     8      
 Kopā B daļā 

t.sk. Nozares 
profesionālās 

specializācijas kursi 
(profesionālo studiju 

prgrammām) 

    6      

 Brīvās izvēles daļā (C 
daļā) 

    2      

 Kopā programmā     80      
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3.1.6.Studiju programmas organizācija 
Studiju procesa norisi un programmas ,,Māszinības”   īstenošanu reglamentē LU RMK  

darbību reglamentējošie dokumenti  un iekšējie dokumenti, kas izstrādāti atbilstoši Izglītības 

likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam: 

! Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību 

! Prakses nolikums 

! Valsts noslēguma pārbaudījuma nolikums 

! Nolikums par ārzemju perioda akadēmisko atzīšanu  

! Nolikums par studentu aptaujām studiju procesa un docētāju darba novērtēšanai 

! Nolikums par studējošo kredīta piešķiršanas kārtību 

! Studentu pašpārvaldes nolikums 

! Uzņemšanas noteikumi 

! Uzņemšanas kārtība studiju programmās 

! Noteikumi par studiju priekšmetu akadēmisko atzīšanu 

! Studiju uzsākšanas kārtība vēlākajos studiju posmos 

! Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts studējošo kredīts 

! Stipendiju piešķiršanas nolikums 

! Studiju kvalitātes kontrole Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā 

! Iekšējās kārtības noteikumi 

! Studiju programma 

! Studiju kursu programmas 

! Studiju kalendārais grafiks 

! Nodarbību saraksts 

Informācija par studiju procesa norisi ir pieejama katram studentam koledžas mājaslapā 

www.rmkoledza.lu.lv un Studiju daļā. 

Studiju saturu, apjomu, darba formu  un sadalījumu pa semestriem reglamentē: 

! Studiju programma, kuru izstrādājot tiek veidots studiju programmas satura un 

realizācijas apraksts. Izstrādāto studiju programmu un atbildīgo par programmas 

īstenošanu apstiprina LURMK padomes sēdē.  

! Studiju plāns, kurā noteikts studiju kursu un pārbaudījumu sadalījums pa semestriem. 
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! Studiju kalendārais grafiks, kuru ik gadus izstrādā direktora vietnieks, māszinību katedras 

vadītājs, studiju daļas vadītājs un apstiprina direktors (http://www.rmkoledza.lu.lv).  

Saskaņā ar studiju kalendāro grafiku un studiju plānu, studiju daļas metodiķis  sastāda 

nodarbību plānu un pārbaudījumu sarakstu  katrā semestrī. 

Katrā studiju kursā notikušo nodarbību (teorētiskās, prakstiskie darbi, patstāvīgie darbi) 

īstenošanu mācībspēki reģistrē Studiju kursa īstenošanas grafikā. Studenta vērtējumu reģistrē  

Studiju kursa noslēguma vērtējuma lapā, kā arī ziņas par studenta  saņemto  vērtējumu un studiju 

kursa apjomu kredītpunktos tiek ievadītas  elektroniski datu bāzē sistēmā WinStudents.  

Katru gadu direktora vietnieks un  katedras vadītājs  plāno mācībspēku slodzes  

nākamajam studiju gadam un ziņo  koledžas padomes sēdēs par programmas realizāciju un 

attīstību.  

 Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti 34 docētāji, klīnisko prakšu vadīšanā tiek 

pieaicināti nozaru speciālisti no veselības aprūpes iestādēm, ar kurām koledžai ir slēgts 

sadarbības līgums, kā arī programmas realizācijā ir iesaistītas visas koledžas struktūrvienības. 

2011. un 2012. gadā akreditētā   studiju programma izveidota ievērojot: 

! studiju priekšmetu pēctecību; 

! interaktīvu apmācību metožu pielietojumu; 

! patstāvīgā darba nozīmi; 

! teorētisko zināšanu nostiprināšanu praksē; 

! zināšanu un prasmju vērtēšanas sistemātiskumu (10 ballu sistēmā); 

! studējošo nepieciešamību pielāgot savu kvalifikāciju darba tirgus prasībām. 

Izglītības programma paredz galveno vispārējo spēju izkopšanu: 

! analītisko domāšanu; 

! spēju strādāt komandā; 

! pašiniciatīvu; 

! profesionālo kompetenci; 

! pašnovērtēšanas spēju; 

! spēju risināt problēmas un pieņemt lēmumus; 

! spēju definēt mērķus, izstrādāt plānus to sasniegšanai un īstenot tos. 

  

Programmas  saturu veido: 
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 teorētiskās studijas - students iegūst zināšanas par: aprūpi - profesijas būtību un ētiku, kā arī par 

vispārīgiem veselības un pacientu aprūpes principiem dažādos veselības stāvokļos un vecuma 

grupās; fundamentālām zinātnēm - atbilstošas zināšanas tajās zinātnēs, kas ir vispārējās aprūpes 

māsas darbības pamatā, tai skaitā pietiekamu izpratni par vesela un slima cilvēka ķermeni, 

funkcijām un uzvedību, kā arī par saistību starp cilvēka veselības stāvokli un fizisko vidi, 

zināšanas farmakoloģijā; sociālām zinātnēm – saistība starp cilvēka veselības stāvokli un sociālo 

vidi, profesijas juridiskie aspekti un pedagoģijas pamatus. 

klīniskās nodarbības -  students, būdams daļa no komandas un tiešā saskarē ar veselu vai slimu 

cilvēku un/vai sabiedrības daļu, apgūst to, kā organizēt, īstenot un izvērtēt nepieciešamo pacientu 

aprūpi, pamatojoties uz zināšanām un prasmēm. Students apgūst darbu komandā, vadīt komandu 

un organizēt pacientu aprūpi veselības aprūpes iestādē vai sabiedrībā. Klīniskajās nodarbībās 

students gūst atbilstošu klīnisko pieredzi kvalificētu māsu (mācībspēku) pārraudzībā. Teorija ir 

saskaņota ar praksi, tas ļauj iegūt prasmes, dažāda profila un vecuma pacientu aprūpē. 

   Programmas apjoms studentiem ar vidējo izglītību ir  120 KP (180 ECTS): Obligātā jeb A 

daļa – 66 KP (99 ECTS) – ( 23 KP (34,5 ECTS) -  Vispārizglītojošie studiju kursi, 19 KP (28,5 

ECTS) -  Nozares teorētiskie pamatkursi, 24 KP (36 ECTS) - Nozares profesionālās 

specializācijas kursi). Ierobežotās izvēles jeb B daļa – 14 KP (21 ECTS), Prakse veselības 

aprūpes iestādē -  26 KP (39 ECTS)( Ievads profesijā – 1 KP;  Klīniskās  procedūras pacientu 

aprūpē – 3 KP 

Pacientu aprūpe I – 6 KP ( Jaundzimušā, bērna aprūpe  un pediatrija – 3KP, Vecu ļaužu aprūpe 

un geriatrija – 3 KP); Pacientu aprūpe II - 6  KP (Terapeitisku pacientu aprūpe un internā 

medicīna-  6 KP); Pacientu aprūpe III - 10 KP (Ķirurģisku pacientu aprūpe un ķirurģija- 6 KP, 

Mentāli slimu pacientu aprūpe un psihiatrija- 2 KP, Sabiedrības veselības aprūpe (mājas aprūpe) 

2 KP)  

 Brīvās izvēles jeb C daļa -4 KP ( 6 ECTS). Kvalifikācijas  darbs -  10 KP (15 ECTS) 

  Programmas apjoms studentiem ar profesionālo vidējo izglītību un māsas 

kvalifikāciju/specialitāti ir 80 KP (120 ECTC): Obligātā jeb A daļa – 48 KP (72 ECTS) - (20 

KP (30 ECTS) - Vispārizglītojošie studiju kursi, 8 KP (12 ECTS) - Nozares teorētiskie 

pamatkursi, 20 KP (30 ECTS) - Nozares profesionālās specializācijas kursi). Ierobežotās izvēles 

jeb B daļa – 6 KP (9 ECTS). Prakse veselības aprūpes iestādē – 16 KP (24 ECTS) - atbilstoši 

izvēlētajai  māsas pamatspecialitātei (Klīniskās procedūras specialitātēI -1 KP, Klīniskās 
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procedūras specialitātēII -3 KP, Prakse specialitātē-12 KP) . Brīvās izvēles jeb C daļa – 2 KP (3 

ECTS). Kvalifikācijas darbs specialitātē – 8 KP (12 ECTS). 

Profesionālo iemaņu apgūšanu nodrošina: 1.Mācību prakses - galvenokārt nozares studiju kursos. 

Studenti nostiprina lekcijās iegūtās zināšanas un pamatā apgūst profesionālās prasmes, atbilstoši 

profesijas standartam. Praktiskajās nodarbībās studenti strādā individuāli vai nelielās grupās. 

Praktisko nodarbību apmeklējums, atšķirībā no lekciju apmeklējuma, ir obligāts, kavētās 

nodarbības ir jāatstrādā. 2.Klīniskās prakses (veselības aprūpes iestādēs), kuru  mērķi paredz 

studiju kursos iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu pielietošanu reālā pacientu aprūpē. Lai 

realizētu klīnisko prakšu mērķus un uzdevumus ir noslēgti sadarbības līgumi ar deviņām 

veselības aprūpes iestādēm Rīgā un četrām veselības aprūpes iestādēm reģionos. Noslēdzot 

trīspusējos līgumus, otro un trešo kursu studenti klīnisko praksi īsteno arī Ludzā, Talsos, 

Ventspilī,  Balvos, Jelgavā, Cēsīs, Jēkabpilī, Līvānos, Dobelē u.c.; ģimenes ārstu praksēs.   

Programmas īstenošanas laikā tiek realizēta individuāla pieeja un atgriezeniskā saite, ko 

nodrošina studiju procesā iesaistītie. Individuālā pieeja tiek realizēta konsultācijās un 

kvalifikācijas darba izstrādes laikā. Studentiem, kuri strādā veselības aprūpes iestādē, ir 

individuāla pieeja prakšu vietas izvēlē (tuvāk dzīves vietai), kā arī studiju process tiek organizēts 

pēcpusdienās un sestdienās, kas ļauj savienot studijas ar darbu, iegūt atgriezenisko saiti par 

teorētisko zināšanu pielietojumu praksē un paaugstināt motivāciju.Studentiem ir iespēja izteikt 

viedokli un diskutēt ar akadēmisko, administratīvo un tehnisko personālu, gan par studiju 

procesu, gan  studentu sociālo dzīvi, kas ir ļoti nozīmīgi savstarpējās attiecībās koledžā, kā arī 

turpmākajā darbā. Studenti regulāri saņem atgriezenisko saiti no mācībspēkiem  par 

pārbaudījumu rezultātiem, patstāvīgā un praktiskā darba vērtējumiem, prezentācijām. Studiju 

kursa noslēgumā mācībspēks  saņem atgriezenisko saiti noskaidrojot studentu apmierinātību ar 

kursa saturu, mācību metodēm. Informācijas apmaiņa ar studentu ir iespējama arī caur grupu  e-

pastu un koledžas koledžas mājas lapu. 

 Studiju rezultāti tiek analizēti katra semestra un studiju gada noslēgumā. Plānojot izmaiņas 

studiju norisē, tiek ņemti vērā studentu  ieteikumi studiju kursa pilnveidei. Par studiju kursa 

pilnveidi ir atbildīgs studiju kursa  mācībspēks. 

Studējošie apgūst 20 KP semestrī. Vienu KP teorētiskajās nodarbībās veido 50% 

kontaktstundu un 50% studentu patstāvīgā darba stundas, bet praktiskajā darbā un klīniskajās 

praksēs ir 100% kontaktstundas, jo to nosaka Pacientu tiesību likums, kas paredz viņu piekrišanu 
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studenta līdzdalībai aprūpē prakses vadītāja klātbūtnē un atbildībā, kā arī likums ,,Par 

reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”. 

    Lai nodrošinātu studējošo līdzdalību studiju procesa pilnveidē Māszinības studiju programmā, 

ir ņemti vērā studentu izteiktie priekšlikumi. Pamatojoties uz ieteikumiem: ir notikusi izmaiņa 

studiju kursa sadalījumā pa semestriem: studiju kurss Pētniecības metodes 2KP ir pārcelts uz 4. 

semestri, savukārt Brīvās izvēles studiju kurss 2 KP pārcelts uz 5.semestri,  ir slēgti jauni 

Sadarbību  līgumi ar veselības aprūpes iestādēm un prakšu vadītājiem reģionos, lai studiju vietu 

tuvinātu dzīves vietai; ir pilnveidota otrā un trešā studiju gada prakšu vērtēšana, iesaistot prakšu 

aizstāvēšanā gan koledžas docētājus, gan tiešos prakses vadītājus veselības aprūpes iestādē, gan 

arī darba devēju pārstāvjus.   

Studiju programmas veiksmīgai realizācijai turpinās sadarbība ar darba devējiem prakšu 

organizācijas uzlabošanai. Ir ņemti vērā darba devēju ieteikumi par prakšu organizāciju: ir 

samazināts studentu skaits grupā praktiskajās  nodarbībās, kuras notiek veselības aprūpes 

iestādēs, jo tas ļauj kvalitatīvāk organizēt prakses, ievērot pacientu tiesības. Studentu skaits no 8-

10  grupā ir samazināts uz skaitu 6 - 8 studenti grupā.  

Studiju programmā ,,Māszinības”   studiju  kursi sakārtoti tā, lai mācību slodze būtu 

proporcionāli izlīdzināta pa mācību gadiem, kā arī tā, lai varētu secīgi sasniegt  visus studiju 

programmā paredzētos studentu rezultātu.  Studiju programmas organizācija atbilst tam, lai 

sagatavotu māsas, kuru teorētiskā un praktiskā sagatavotība dod iespēju izpildīt profesijas 

standartā noteiktos uzdevumus atbilstoši ceturtā profesionālā kvalifikācijas līmeņa prasībām. 

Divgadīgajā (80 KP/120 ECTS) studiju plānā iekļauti tie studiju kursi, kuri, ņemot vērā studējošā 

iepriekšējo izglītību un atbilstību likumam ,,Par reglamentētajām profesijām un profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanu”  un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 268 ,,Noteikumi par 

ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo  personu teorētisko un praktisko zināšanu 

apjomu”, nodrošina māsas pamatspecialitātei atbilstošu zināšanu, prasmju un kompetenču  

ieguvi. 

 Iekļautie studiju kursi specializācijai: 

Internās aprūpes māsa 

 Pacientu aprūpe internā medicīnā I – 2KP; Pacientu aprūpe internā medicīnā II - 2KP; 

Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP 
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Bērnu aprūpes māsa 

    Bērna attīstības un aprūpes pamatprincipi - 2 KP; Bērna aprūpe hronisku un akūtu saslimšanu 

gadījumā 2 – KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai bērniem - 2 KP 

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa 

   Anestezioloģija un pacientu aprūpe - 2 KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai 

- 2KP; Intensīvās terapijas pacientu aprūpe - 2KP 

Ambulatorās aprūpes māsa 

    Pacientu aprūpe  ambulatorās iestādēs un mājas apstākļos I - 2KP; Pacientu aprūpe 

ambulatorās iestādēs un mājas apstākļos II - 2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju 

atjaunošanai - 2KP 

Ķirurģiskās aprūpes māsa 

 Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe - 2KP; Speciālā jeb nozaru  ķirurģija un pacientu aprūpe - 

2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP 

Vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir 20 KP apjomā, bet nozares profesionālo studiju kursu 

apjoms ir 36 KP apjomā.  

Valsts noslēguma pārbaudījums ar tā sastāvdaļu  kvalifikācijas darbu ir 8 KP apjomā. 

Studiju kvalifikācijas prakse specialitātē ir 16 KP apjomā.  

Pēc sekmīgi apgūtas studiju programmas, nokārtotiem studiju kursu gala pārbaudījumiem, 

ieskaitītas studiju kvalifikācijas prakses, kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas ar vērtējumiem ne 

zemākiem par 4 („gandrīz viduvēji”) absolventi saņem 1. līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts diplomu un iegūst 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju –  atbilstoši iegūtajai 

pamatspecialitātei: Internās aprūpes māsa,  Bērnu aprūpes māsa,  Anestēzijas, intensīvās un 

neatliekamās aprūpes  māsa, Ķirurģiskās aprūpes māsa un Ambulatorās aprūpes māsa. 

  

3.1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
Studiju programma tiek īstenota, ievērojot visus Latvijas Republikā pastāvošos normatīvos 

dokumentus, kas nosaka studiju procesa likumīgumu, un  atbilstoši LU RMK mērķiem un 

uzdevumiem, nodrošinot teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi. Studiju programmas 

kopējais kredītpunktu skaits ir 120  reflektantiem ar iepriekšējo vidējo izglītību vai 80 

kredītpunkti reflektantiem ar iepriekšējo profesionālo vidējo izglītību un māsas (medicīnas 

māsas) kvalifikāciju/specialitāti. 
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Izglītības procesu īsteno koledžas akadēmiskais personāls, studiju programmu koordinē 

Māszinību katedras vadītājs. Studiju norises plānošanu, sekmju uzskaites, lietvedības jautājumus 

kārto Studiju daļa. Informatīvos materiālus studentiem un mācībspēkiem nodrošina bibliotēka, 

tās darbu koordinē koledžas direktors. Par studiju programmas praktisko realizāciju atbild 

Māszinību katedra, kuras uzdevums  ir analizēt un dot ieteikumus studiju kursu satura 

uzlabošanai, studiju kursu savstarpējai saskaņošanai, starppriekšmetu saiknes noteikšanai, kā arī 

izvērtēt mācību metodisko literatūru teorētisko un praktisko studiju nodrošināšanai, sniegt 

metodisku palīdzību mācībspēkiem pedagoģiskās meistarības apgūšanai, piedalīties lekciju 

konspektu izstrādāšanā, izskatīt studiju kursu starppārbaudījumus un noslēguma pārbaudes 

darbu, kvalifikācijas eksāmena jautājumus, analizēt gala pārbaudījuma rezultātus. Katra studiju 

kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju kursa programmā noteiktie kārtējie 

pārbaudījumi. Kursu apguvē tiek doti uzdevumi patstāvīgām studijām. Visbiežāk tas izpaužas kā 

referātu, eseju  sagatavošana, kas nodrošina iespēju studentam iepazīties ar dažādiem avotiem, 

tos atrast, apgūt, analizēt, sintezēt un sagatavot loģisku izklāstu vai nu rakstīta teksta, vai 

prezentācijas veidā. Lai attīstītu prasmes strādāt komandā, uzklausīt citus, diskutēt, pārvērtēt 

savu viedokli, pieņemt vienotu lēmumu, viena no patstāvīgo studiju formām ir darbs grupās. 

Mācībspēkam studenta patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta 

funkcijas. 

Sākot ar 2012./2013. akadēmisko gadu  tika modernizētas studiju iespējas, ieviešot e-

studijas Moodle vidē, kas  ļauj studentiem nodrošināt ērtu mācību apguves veidu izdevīgā laikā 

un vietā. Atbildīgais par e-studiju vidi un ar to saistītām aktivitātēm  izmantošanu koledžā ir    

LU RMK direktores   vietniece  E-studiju jautājumos, lektore Baiba Druvmale-Druvleja. 

2013./2014. akadēmiskā gada septembrī plānots: 

- reģistrēt Māszinību programmas visu kursu studentus,  

- organizēt  tikšanās ar   studentiem, kurās tiks izskaidrotas E-studiju vides aktivitātes un  

iespējas. 

-  reizi nedēļā  nodrošināt konsultācijas, kuru mērķis būs palīdzēt veikt aktivitātes e-studiju 

vidē.  

-  turpināt izglītot akadēmisko personālu par e-studiju vides iespējām  organizējot papildus 

individuālas nodarbības 
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-  apmācīt lietot e-studiju vidi, lai  mācībspēki,  kuri jau darbojas e-vidē uzsāktu strādāt ar testa 
programmām .  

-  izveidot un uzsākt   3. kursa studentu kvalifikācijas rakstiskā eksāmena realizāciju e-studiju 

vidē 

 E-studiju Moodle vidē studentiem ir iespēja piekļūt studiju kursiem, lai iepazītos ar 

lekciju tēmām, literatūru, prasībām studiju kursa apguvei, eksāmenu un testa jautājumiem, iegūtu 

lekciju konspektus, prezentācijas, noderīgas saites, iepazītos ar patstāvīgo darbu izstrādes 

nosacījumiem un varētu iesniegt sagatavotos darbus šajā vidē, kā arī saņemt konsultācijas 

forumā Moodle sistēmā, uzdodot jautājumu un apspriežot atbildes ar  kursa biedriem un 

mācībspēkiem. 

E - studijās virtuālā vidē 2012./2013. akad.gad. uzsākuši darboties lektori Baiba 

Druvmale- Druvleja   studiju kursos: Aprūpes process (garīgās un psihoemocionālās vajadzības) 

un Pacientu aprūpe vispārējā un speciālā ķirurģijā; Irēna Tarelkina – studiju kursos: Vispārīgā 

patoloģija un Aprūpe internā medicīnā. Tiek plānotas   E-studiju vides   aktivitātes 2013./2014 

akad.gadam, to mērķis ir  nodrošināt studentu reģistrāciju e-studiju vidē, izglītot studentus un 

mācībspēkus e-studiju vides izmantošanā  un uzturēt studentu aktivitātes e-studiju vidē.   

Kā zināšanu apguves kontroles formas tiek izmantoti starppārbaudījumi: testi, esejas, 

referāti, kontroldarbi, kas tiek organizēti studiju kursa norises noteiktā posmā un ļauj novērtēt 

apgūto zināšanu un prasmju līmeni. 

Studiju kursa apguve noslēdzas ar studiju kursa noslēguma pārbaudījumu – ieskaiti vai 

eksāmenu.  

Studiju kursa noslēguma pārbaudījumu kārto  tikai tie studenti, kuri izpildījuši visas studiju 

kursa programmā noteiktās prasības. Pārskata periodā ir ieviesta elektroniskā datu bāze - 

studentu uzskaites sistēma ,,WinStudents”, kurā ir informācija par studentu un studiju gaitu. 

Nozīmīgs atbalsts studiju programmas praktiskajā realizācijā un pētnieciskajā darbā ir 

bibliotēkai, ar nodrošinātu  pastāvīgu Interneta pieslēgumu. 

 Programmas mācībspēki nodrošina studiju kursu realizāciju, regulāri atjauno kursu saturu, 

kā arī apgūst jaunas didaktikas metodes, piedalās programmas satura pilnveidošanā.  

2012./2013. studiju gadā mācībspēki piedalījās Eiropas Sociālā fonda projektā 

Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001 „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un 

prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”. Projekta 
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dalībnieki: Maruta Šiliņa, Baiba Druvmale – Druvleja, Rūta Bogdanova, Karīna Kurtiša, Anna 

Stafecka, Irēna Tarelkina, Olga Ņikitina, Inga Buceniece, Inta Fedotova,Sanita Puncule, Ilze 

Vanzoviča, Linda Alondere. 

Ņemot vērā akreditācijas komisijas rekomendācijas:  

- turpināt paaugstināt akadēmiskā personāla zinātnisko un profesionālo kvalifikāciju; 

- uzsākt zinātnisko darbību ar studentu līdzdalību, 

 paralēli studiju darbam akadēmiskais personāls veic pētniecisko darbu, kurā tiek iesaistīti arī  

studenti, tādejādi attīstot zinātniski pētnieciskās iemaņas, kuras ir svarīgas   tālākā kvalifikācijas 

darbu izstrādē. 

Lai attīstu kritisko domāšanu un  analītisku pieeju, studiju programmas īstenošanā un 

studiju kursu mērķu sasniegšanā tiek izmantotas daudzveidīgas metodes: lekcijas, semināri, 

diskusijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, grupu darbs, kontroldarbs, kā arī klīniskā  

prakse. Lekcijās plaši tiek izmantotas datorprezentācijas. Turpinās vairāku kursu lekciju 

materiāla izstrāde elektroniskā veidā. Studentiem prezentācijas ir pieejamas e-studiju vidē gan 

LURMK telpās, gan mājās..  

Liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajām darbam. Docētāju uzdevums ir palīdzēt 

studentiem organizēt patstāvīgo darbu, nepieciešamības gadījumā sniegt individuālas 

konsultācijas un padomus.   

Praktiskās nodarbības plaši tiek izmantotas tajos studiju kursos, kuru specifika prasa apgūt 

noteiktu praktisko iemaņu kopumu, lai students varētu veikt māsu profesijā nepieciešamās 

prasmes, pamatot to izpildi, apspriest un risināt praktiskus jautājumus, tādejādi pilnveidojot 

savas prasmes un kompetences. Praktiskā darba metodes galvenokārt tiek izmantotas nozares 

studiju kursos. Praktiskajos darbos studenti nostiprina lekcijās iegūtās zināšanas un pamatā 

apgūst profesionālās prasmes, atbilstoši profesiju standartam. Praktiskajās nodarbībās studenti 

strādā individuāli vai nelielās grupās. Praktisko nodarbību apmeklējums, atšķirībā no lekciju 

apmeklējuma, ir obligāts, kavētās nodarbības ir jāatstrādā.  

Students patstāvīgā darba  rezultātus  prezentē,  diskutē  un studentu auditorijā  vērtē.  

Semināros studenti iegūst pieredzi sniegt savas zināšanas citiem un piedalīties diskusijā. 

Metožu izvēli studiju kursos, galvenokārt, nosaka to mērķi, uzdevumi un saturs. Tas 

nosaka arī studentu skaitu kontaktstundu laikā: lekcijās - 30-60 studentu, semināros 15-20 
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studentu, praktiskajos darbos 6-8 studenti, klīniskajās praksēs veselības aprūpes iestādē 1-2 

studenti nodaļā.  

Saskaņā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītība standartu Māszinību studiju 

programmā tiek organizētas prakses ārpus izglītības iestādes – veselības aprūpes iestādēs. To 

realizācijā tiek iesaistīti veselības aprūpes iestāžu darbinieki – māsas. Prakšu mērķi paredz 

studiju kursos iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu pielietošanu pacientu aprūpē. Pacientu 

tiesības („Pacientu tiesību likums” 5.pants (7), 12.pants (1) 17.12.2009.) paredz viņu piekrišanu 

studenta līdzdalībai aprūpē prakses vadītāja klātbūtnē un atbildībā, tādēļ prakšu realizācija notiek 

tikai kontaktstundu veidā. Par prakses norisi atbildību uzņemas gan izglītības iestāde, gan 

veselības aprūpes iestādes prakšu organizators un vadītājs. Šos procesus reglamentē līgumi 

(Pielikums Nr.2)  starp izglītības iestādi un veselības aprūpes iestādi, prakses nolikums 

(Pielikums Nr. 3), kā arī konkrētās prakses apraksts (Pielikums Nr.13), kurā noteikti  prakses 

mērķi, saturs, organizācija, sasniedzamais rezultāts, tā atspoguļojums un prakses vērtējums. 

Prakses vērtējumu veic pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem. Divgadīgajā studiju plānā klīniskās 

prakses 16 KP apjomā tiek realizētas atbilstoši izvēlētajai pamatspecialitātei, pamatojoties uz 

MK noteikumiem Nr.268. „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā 

vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci 

ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”. 

 Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts izglītības programmas noslēgumā, tas ir orientēts uz 

pacientu aprūpi. Kvalifikācijas darba mērķis ir sistematizēt un paplašināt teorētiskās zināšanas, 

attīstīt pētniecības prasmes pētījuma veikšanai un apliecināt gatavību māsas darbam un prakses 

problēmu risināšanai. Darbs tiek izstrādāts atbilstoši metodiskajiem norādījumiem (Pielikums 

Nr.14) un aizstāvēts studiju noslēgumā. Pārskata periodā  kvalifikācijas darba metodiskajos  

norādījumos  ir veiktas izmaiņas.  Kvalifikācijas darba pētījuma tēmai jābūt saistītai ar profesiju 

un tai atbilstošajām ētiskajām normām, pacienta aprūpi stacionāros un citās veselības aprūpes 

iestādēs, sociālo un/vai sabiedrības veselības aprūpi.  Divgadīgajās Māszinību studijās, 

studējošie veic pētniecības darbu atbilstoši izvēlētajai pamatspecialitātei. Studentiem tiek dota 

iespēja veikt pētījumu un  rakstīt kvalifikācijas darbu veselības vai sociālās aprūpes iestādēs.  

Students aizstāv kvalifikācijas darbu kvalifikācijas eksāmenā. Koledžas labāko 

kvalifikācijas darbu autori piedalās LU RMK organizētās zinātniskās konferencēs, kā arī 
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konferencēs, kuras organizē citas medicīnas koledžas un veselības aprūpes iestādes. 

Kvalifikācijas darbi ir pieejami koledžas bibliotēkā. 

3.1.8. Vērtēšanas sistēma 
Zināšanas, prasmes un kompetences, kuras studentam jāsasniedz ir definētas Programmā 

un detalizēti studiju kursu aprakstos.  

Lai nodrošinātu novērtēšanas metožu objektivitāti un atbilstību sasniegtajiem rezultātiem, kā arī 

darba tirgus prasībām, tiek nodrošināts: 

1.) Darba devēju pārstāvju pārsvars kvalifikācijas eksāmenā (priekšsēdētāja pēdējos piecus gadus 

RAKUS valdes locekle ārstniecības jautājumos A.Slokenberga); 2) Klīniskās prakses vadītāju 

(potenciālo darba devēju) veiktais individuālais studenta zināšanu, prasmju un kompetenču 

vērtējums katras prakses perioda beigās - īpaši nozīmīgs 3. gada studentiem; 3.) Klīnisko 

procedūru eksāmens, kurā sasniegtos rezultātus vērtē klīniku  māsas. 

Studiju programmā izmantojamā vērtēšana atbilst: 

! 2001. gada 20. marta LR MK noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un Augstskolu likumam, 

! ,,Nolikumam par studiju un pārbaudījumu kārtību”, kas izstrādāts saskaņā ar: LU 

Senāta 28.12.2009.lēmumu Nr. 307 ,,Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

nolikums” apstiprināts LU RMK Padomes sēdē Rīgā, 2010.gada 13.oktobrī Protokols 

Nr.31. 

Māszinību studiju programmas studentu sasniegumu vērtēšana pamatojas uz šādiem 

principiem: 

! pozitīvo sasniegumu summēšanas princips — iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot 

pozitīvos studiju sasniegumus studiju kursā, tas ir iestrādāts studiju kursa programmas 

aprakstā; 

! vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmu pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi; 

! prasību atklātības un skaidrības princips — atbilstoši izvirzītajiem Programmu 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts 

pamatprasību kopums iegūtās izglītības vērtēšanai; 
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! vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips — programmas apguves 

vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus, kurus docētājs ir norādījis studiju kursa 

programmā; 

! vērtējuma atbilstības princips — pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt 

analītiskās un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas 1. līmeņa augstākās 

izglītības programmai  atbilstošos uzdevumos un situāciju analīzēs. Pārbaudēs 

iekļaujamais satura apjoms atbilst studiju kursu programmās noteiktajam saturam un 

profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām.  

Vērtēšanas sistēma pašnovērtēšanas periodā nav būtiski mainījusies. Studiju kursa ietvaros  

zināšanu novērtēšanas metodes, pārbaudes formu un  prasības kredītpunktu  iegūšanai nosaka  

katra studiju kursa atbildīgais mācībspēks. Katru gadu Māszinību studiju porgramma un studiju 

kursi tiek aktualizēti un apstiprināti koledžas Padomē. 

 Galvenās studijās iegūto zināšanu vērtēšanas formas (pārbaudījumu veidi) studiju 

programmā ir: 

1. Starppārbaudījumi, kuru skaits un veids ir noteikts studiju kursa aprakstā:  

Kontroldarbs, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs, referāts, eseja, individuālo un grupu 

darbu prezentācijas 

2. Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi: eksāmens/ieskaite, praksei- aizstāvēšana. 

Katra studiju kursa apguves laikā students kārto studiju kursa programmā noteiktos 

kārtējos starppārbaudījumus, studiju kursa noslēguma pārbaudījumu ir atļauts kārtot tikai tiem 

studentiem, kuri izpildījuši visas studiju kursu programmā noteiktās prasības, kuras mācībspēks  

norādījis kursa aprakstā.  

Par vērtēšanas kritērijiem, metodēm un prasībām kredīta iegūšanai studenti tiek informēti 

katra studiju kursa ievadlekcijā. Studiju kursu uzskata par sekmīgi apgūtu, ja vērtējums 10 ballu 

sistēmā nav zemāks par ,,4” (gandrīz viduvēji) vai ir ,,ieskaitīts”. Studiju kursi, kuru apjoms ir 1 

KP, tiek vērtēti ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” (Pedagoģijas pamati veselības aprūpē, Higiēna 

un epidemioloģija, Profilaktiskā medicīna, Radioloģijas pamati un biofizika, Prakses: Ievads 

profesijā, Klīniskās procedūras specialitātē I). Studiju kursi, kuru apjoms ir 2 KP un vairāk, tiek 

vērtēti eksāmenā ar atzīmi. Kontroldarbus, eksāmenus un citus pārbaudījumus studenti kārto 

individuāli. Praktisko darbu izpildi un iesniegšanu mācībspēkam studenti veic individuāli, tomēr 

dažos studiju kursos, lai veicinātu komandas darba prasmju un pieredzes apguvi, atsevišķu 
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praktisko darbu izpildē studenti strādā 3 līdz 5 cilvēku lielās darba grupās: Aprūpe veselības 

traucējumu gadījumos, Pacientu novērtēšana,  Aprūpes process, Pacientu aprūpe vispārīgā un 

speciālā ķirurģijā.  Studentu zināšanu pārbaude, galvenokārt, tiek realizēta rakstiska darba formā. 

Šādā darbā ir ietverti gan uzdevumi testa veidā, gan arī analītiska rakstura uzdevumi, kuru 

atrisināšanai nepieciešama ne tikai māka mehāniski reproducēt apgūto faktu materiālu, bet arī 

spējas interpretēt faktus, analizēt izejas informāciju, izmantojot kritisko domāšanu, radoši to 

apstrādāt un veidot loģiski pamatotus secinājumus. 

Pārbaudījumu mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis teorētiskās zināšanas un 

ieguvis prasmes pielietot tās profesionālajā darbībā nepieciešamo uzdevumu veikšanai. 

Balstoties uz pieredzi, ko mācībspēki iepriekšējos gados uzkrājuši studiju programmas 

Māszinības realizācijas gaitā, studējošo zināšanu novērtēšana un patstāvīgā studiju darba 

kontrole tiek veikta paralēli studiju darbam semestra ietvaros, t.i. – novērtēšanai ir nepārtraukts 

raksturs. Tas, pirmkārt, nodrošina atgriezenisko saiti starp studentu un mācībspēku konkrētā 

studiju kursā, ļaujot mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to 

arī pasniegšanas kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi, katram 

studentam semestra laikā rodas objektīvs priekšstats par savām un savu kolēģu sekmēm, tā 

nodrošinot veselīgu akadēmisko konkurenci. 

Atbilstoši studiju kursa specifikai ir noteiktas prasības praktisko nodarbību apmeklējumam. 

Visos studiju kursos praktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts – 100%, neatkarīgi no 

kavējuma iemesla, praktiskās nodarbības ir jāatstrādā. Studiju kursa noslēguma vērtējumu veido 

pārbaudījums – eksāmens vai ieskaite kopā ar studiju kursa kārtējiem pārbaudījumiem 

(starppārbaudījumiem). Starppārbaudījumu skaits un veids, kā arī īpatsvars kursa galīgajā 

vērtējumā ir noteikti kursa aprakstā. Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu/ieskaiti, studentam ir 

jāizpilda studiju kursa aprakstā noteiktais darba apjoms, saņemot visās pozīcijās pozitīvu 

vērtējumu. Novērtēšanas biežums ir atkarīgs no kursa apjoma un specifikas. Visos kursos 

noslēguma vērtējums (atzīme) veidojas kumulatīvi, t.i., vērtējot studenta darbu visa semestra 

laikā, kas veido daļu no gala vērtējuma atzīmes un eksāmena darbu.  

Dažos studiju kursos  praktizē seminārus, kuros  notiek radoša domu apmaiņa, top 

vērtējumi, veidoti secinājumi, priekšlikumi.  

Studiju kursa apguves kopējo vērtējumu veido: starppārbaudījumu kopējais vērtējums, kas 

vidēji ir 50% no kopējā vērtējuma un eksāmenā/ieskaitē  iegūtais vērtējums, kas vidēji ir  50% 
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no kopējā vērtējuma. Veicot galīgo vērtējumu, tiek ņemti vērā visi semestra laikā veiktie 

uzdevumi. Īpaša vērība tiek veltīta studiju rezultātu – zināšanu, prasmju un kompetenču 

vērtēšanas formu pilnveidošanai, tiek pilnveidoti studiju kursu apraksti, pārdomātas studijās 

izmantotās mācību metodes un vērtēšanas sistēma, tiek veikts darbs, lai studiju kursu materiāli 

būtu pieejami interneta vidē. Jaunas iespējas paver Interneta un citu datortehnoloģiju iespēju 

ieviešana studiju procesā gan informācijas ieguvei, gan apstrādei, gan uzglabāšanai, kā arī 

operatīvai saziņai. Mācībspēki studentu apgūtās zināšanas un prasmes vērtē nepārtraukti, īpaši 

praktisko darbu veikšanas laikā, gan to veicot individuāli, gan grupās, gan visiem kopā. 

Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaudījumu – Kvalifikācijas eksāmenu, 

kura sastāvdaļa ir Kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana, Kvalifikācijas eksāmena 

rakstiskā daļa. Kvalifikācijas darbs  tiek izstrādāts un aizstāvēts individuāli. Pētījumu veikšanā, 

kvalifikācijas darba izstrādē un darba tehniskajā noformēšanā studenti izmanto LU RMK  

metodiskos norādījumus kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai (Pielikums Nr.10) 

Aizstāvot kvalifikācijas darbu, vērtēšanas kritēriji ir: 

! teorētisko zināšanu un pieredzes sistematizācija, nostiprināšana un paplašināšana; 

! patstāvīga literatūras un citu informatīvo avotu apguve, t.sk. svešvalodās; 

! uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas prasme, kas ietver 

atsevišķus un kompleksus kopsavilkumus un novitātes elementus; 

! aktuālas lietišķās problēmas analīze; 

! praktisku risinājumu izstrādāšana ieteikumu un priekšlikumu veidā; 

! patstāvīga lietišķā pētījuma veikšanas iemaņu un iegūto praktisko rezultātu 

aizstāvēšanas spēju attīstība un nostiprināšana. 

Noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un vismaz četri 

komisijas locekļi. Komisijas priekšsēdētājs un vismaz divi no komisijas ir nozares profesionālo 

organizāciju vai darba devēju pārstāvji. Kvalifikācijas eksāmenu reglamentē Valsts 

pārbaudījuma nolikums. Kvalifikācijas eksāmenu drīkst kārtot studenti, kuri pilnībā izpildījuši 

studiju programmas prasības Māszinību studiju porgrammā. Kvalifikācijas eksāmena norisi un 

vērtēšanas kritērijus ir izstrādājusi Māszinību katedra  un apstiprinājusi koledžas Padome.  

Prakses uzdevumu izpildi atbilstoši to mērķim un uzdevumiem pēc koledžas izstrādātiem 

kritērijiem vērtē tiešais prakses vadītājs veselības aprūpes iestādē,  Māszinību katedras vadītājs. 

Prakses vērtējumu (ar atzīmi) veido prakses atskaites aizstāvēšana: prakses sekmīga realizācija 
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veselības aprūpes iestādē, klīniskās prakses  dokumentācijas  izstrādāšana un iesniegšana 

(aprūpes plāns, prakses dienasgrāmata, prakses atskaite), veselības aprūpes iestādes vērtējums, 

koledžas vērtējums un studenta pašnovērtējums. 

Studentiem tiek nodrošinātas  konsultācijās ārpus nodarbību sarakstā noteiktajiem nodarbību 

laikiem. Katram mācībspēkam ir konsultāciju grafiks, par ko ir informēti studenti jau uzsākot 

studiju kursu, kā arī informācija pieejama koledžas mājas lapā. 

    

3.1.9. Studiju programmas izmaksa 
Tabula Nr.3.1. 

Izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2012.gadā 

 
 
 

 

 

 

 

 

Apz. Normatīvs 
Aprēķinātie 

lielumi 

1 2  

N1 darba alga uz vienu studiju vietu gadā Ls 708.00 

N2 darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 170.56 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Ls 2,00 

N4 pakalpojumu apmaksa Ls 52.67 

N5 materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls 39.97 

N6 grāmatu un žurnālu iegāde Ls 12,40 

N7 iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls 41,88 

 Tb - vienas  studiju vietas izmaksas gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) Ls      1027.48 
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3.2.$Studiju$programmas$atbilstība$valsts$akadēmiskās$izglītības$
standartam$vai$profesijas$standartam$un$profesionālās$augstākās$
izglītības$valsts$standartam,$un$citiem$normatīvajiem$aktiem$augstākajā$
izglītībā$

 

   Studiju programma ,,Māszinības” ir izstrādāta un tiek īstenota ievērojot visus Latvijas 

Republikā pastāvošos normatīvos dokumentus, kas nosaka studiju procesa likumīgumu: 

! Izglītības likums - 29.20.1998.; 

! Profesionālās izglītības likums- 10.06.1999.; 

! Augstskolu likums – 02.11.1995.; 

! LR likums ,,Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 

20.03.2001.; 

! LR MK noteikumi Nr. 141 ,,Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības standartu” 20.03.2001.; 

! LR MK noteikumi Nr. 68 ,,Izglītības programmas minimālās prasības zobārsta, 

farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” – 19.02.2002.; 

! LR MK noteikumi Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri 

apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības 

programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu 

apjomu”  - 24.03.2009. 

! Māsas profesijas standarts (Aktualizēts un iesniegts IZM Māsu profesijas standarta 

projekts) (Pielikums Nr. 14) 

Akreditētā māsu izglītības programma (2011.,2012.gadā) izveidota ņemot vērā sekojošās  ES 

direktīvas: 

! 77/452/EEC – “Par diplomu , apliecību un citu oficiālu vispārējās aprūpes māsu 

kvalifikācijas apliecinājuma dokumentu savstarpēju atzīšanu ieskaitot pasākumus, lai 

sekmētu tiesības veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus” – 27.06.77.; 

! 77/453/EEK “Par likumos, noteikumos vai administratīvajās noteikto prasību 

koordināciju attiecībā uz māsām, kuras ir atbildīgas par vispārējo aprūpi”-27.06.77; 

! 89/595/EEK – 10.10.89.; 

! 2001/19/EK – 14.05.2001. 
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Pilnveidota, ņemot vērā ES direktīvu 2005/36/EC.  

Programma ir izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20. marta noteikumiem 

Nr.141 ,,Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, ir 

ievēroti standartā noteiktie profesionālās augstākās izglītības porgrammu stratēģiskie mērķi un 

obligātais saturs, kas jāietver programmā. Tabulā Nr.2.1. ir redzama studiju programmas 

atbilstība MK ,,Noteikumiem par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu”. 

Tabula Nr.3.2. 

Studiju programmas Māszinības atbilstība  MK ,,Noteikumiem par pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 

N.p.k. Kritērijs Programma – 
Māszinības 3 

gadi 

Programma – 
Māszinības 

2 gadi 

Standarta prasības 

1. Kopējais programmas 
apjoms 

120 KP 
programma 

80 KP 
programma 

no 80 līdz120 KP 
 

2. Studiju priekšmetu 
kopējais apjoms 84 KP 56 KP 

Vismaz 56 KP, 
nepārsniedzot 75% no 
programmas kopējā 

apjoma 

3. Vispārizglītojošo 
studiju kursu apjoms 23 KP 20 KP Vismaz 20 KP 

4. Nozares studiju  
kursu apjoms 57 KP 36 KP Vismaz 36 KP 

5. Prakses apjoms 26 KP 16 KP Vismaz 16 KP 

6. Kvalifikācijas darba 
apjoms 10 KP 8 KP 

Vismaz 8 KP, 
nepārsniedzot 10% no 
programmas kopējā 

apjoma 
 

Tabulā apkopotais salīdzinājums, kā arī studiju plānā (Skat.nod. 3.1.5.) norādītie studiju 

kursi,  rāda, ka profesionālā studiju programma ,,Māszinības” pilnībā atbilst valsts pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības standartam un programma ir strukturēta atbilstoši MK 

noteikumu Nr.141 definētajam mācību kursu obligātajam saturam.  

 Vērtējot studiju programmas atbilstību profesijas standartam, secinām, ka programmas 

,,Māszinības” mērķus, uzdevumus un saturu nosaka māsu profesijas standarts, programma 
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pilnībā atbilst profesijas standartam, kurš paredz profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās 

profesionālās kompetences. 

Tabula Nr.3.3. 

Profesionālās kompetences studiju kursos 

Kompetences  Studiju kursi 
spēja novērtēt pacientu pašaprūpes līmeni, 
pacientu veselības stāvokli, veikt 
sistemātisku datu iegūšanu un apkopošanu 

Pacientu novērtēšana, Aprūpe veselības traucējumu 
gadījumos, Aprūpes process, Aprūpe internā medicīnā, 
Pacientu aprūpe vispārīgā un speciālā ķirurģija 

spēja novērtēt, nodrošināt un attīstīt drošu 
darba vidi, t.sk. darba aizsardzības prasības; 

Higiēna un epidemioloģija, Mikrobioloģija un 
parazitoloģija, Profesionālās darbības juridiskie aspekti; 

spēja nodrošināt profesionālu saskarsmi 
pacientu aprūpes procesa laikā; 

 Saskarsmes psiholoģija, Attīstības psiholoģija un ievads 
psihosomatikā, Pacientu novērtēšana, Aprūpes process; 

spēja  veikt visu vecuma grupu pacientu 
aprūpes plānošanu un veikt vispārējo un 
specifisko aprūpi; 

Pacientu novērtēšana, Aprūpes process, Aprūpe veselības 
traucējumu gadījumos, Geriatrisku pacientu aprūpe, Bērna 
specifiskā aprūpe, Sievietes specifiskā aprūpe, Aprūpe 
dzemdniecībā un ginekoloģija, Bērna aprūpe un pediatrija;  

spēja veikt veselības stāvokļa izvērtēšanu, 
diferencēt veselības stāvokļa traucējumus; 

 Pacientu novērtēšana, Prakse – Pacientu aprūpe I, II, III, 
Aprūpe internā medicīnā, Pacientu aprūpe vispārīgā un 
speciālā ķirurģija, Vispārīgā patoloģija, Aprūpe speciālā 
internā medicīnā, Neiroloģija un pacientu aprūpe, Infekciju 
slimības un pacientu aprūpe, Pacientu aprūpe psihiatrijā un 
mentālā veselība; 

spēja izvērtēt pacientu aprūpes rezultātus; Pacientu novērtēšana, Aprūpes process, Kvalifikācijas 
darbs, Kvalifikācijas darbs specialitātē, Pētniecības 
metodes;  

spēja nodrošināt stacionētu un ambulatoru 
pacientu uzraudzību un aprūpi; 

 Profilaktiskā medicīna, pacientu aprūpe ambulatorās 
iestādēs un mājas apstākļos I, II; Prakse – Pacientu aprūpe 
II; 

spēja sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību 
veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās; 

Intensīvā terapija un katastrofu medicīna, Klīniskās 
procedūras, Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju 
atjaunošanai, Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju 
atjaunošanai bērniem; 

spēja nodrošināt precīzu un drošu 
medikamentozo aprūpi visām vecuma grupām; 

Farmakoloģija, Klīniskā farmakoloģija, Klīniskās 
procedūras, Prakse – Pacientu aprūpe I, II, III, Anatomija 
un fizioloģija I, II; 

spēja veikt ārstnieciskās un diagnostiskās 
procedūras stacionētiem un ambulatoriem 
pacientiem atbilstoši procedūru standartiem; 

Klīniskās procedūras, Aprūpes process, Prakses – Ievads 
profesijā, Pacientu aprūpe I, II, III, Anatomija un fizioloģija 
I, II, Radioloģijas pamati un biofizika;  

spēja veikt profilaktiskos veselības pasākumus 
visu vecuma grupu pacientiem;  

 Profilaktiskā medicīna, Ģenētikas un bioķīmijas pamati; 

spēja dokumentēt pacientu aprūpes procesu Uzņēmējdarbības pamati, Aprūpes filozofija, profesionālā 
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atbilstoši ārstniecības iestāžu medicīniskās un 
uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtībai;  

ētika, Prakse – Pacientu aprūpe I, II, III, Aprūpes process, 
Pacientu novērtēšana 

spēja nodrošināt iegūtās informācijas 
konfidencialitāti, kas iegūta par pacientu privāto 
dzīvi, viņu ārstēšanu, slimības diagnozi un 
prognozi;  

Pacientu novērtēšana, Aprūpes process, Aprūpes filozofija, 
profesionālā ētika, Paliatīvā aprūpe, Profesionālās darbības 
juridiskie pamati; 

spēja strādāt komandā, veicot pacientu aprūpi 
stacionārā un veicot aprūpi ambulatori;  

 Prakse – Ievads profesijā, Pacientu aprūpe I, II, III, 
Pedagoģijas pamati veselības aprūpē; 

spēja pielietot medicīniskās tehnoloģijas 
pacientu aprūpē;   

Klīniskās procedūras, Prakse – Ievads profesijā, Pacientu 
aprūpe I, II, III; 

spēja deleģēt aprūpes pienākumus, pārraudzīt 
deleģēto pienākumu īstenošanu;  

Profesionālās darbības juridiskie aspekti, Aprūpes 
filozofija, profesionālā ētika; 

spēja piedalīties rehabilitācijas pasākumu 
veikšanā pacientu veselības atjaunošanai, 
uzturēšanai un saglabāšanai 

 Rehabilitācija, Pedagoģijas pamati veselības aprūpē; 

spēja pielietot profesionālo terminoloģiju;  Latīņu valoda; Anatomija un fizioloģija I, II, 
Farmakoloģija, Klīniskā farmakoloģija;visos nozaru studiju 
kursos 

spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu 
ievērošanu;  

 Profesionālās darbības juridiskie aspekti, Uzņēmējdarbības 
pamati; 

spēja nodrošināt vides aizsardzības normatīvo 
aktu prasības;  

Higiēna un epidemioloģija, Mikrobioloģija un 
parazitoloģija, Profilaktiskā medicīna 

 

3.3.$Studiju$programmas$salīdzinājums$ar$vienu$Latvijas$un$vismaz$divām$
Eiropas$Savienības$valstu$atzītu$augstskolu$atbilstošā$līmeņa$un$nozares$
studiju$porgrammām$

Eiropas Savienības valstīs māsu izglītības programmas saturu nosaka ES direktīva 

2005/36/EC. ES direktīvas prasību ievērošana nodrošina vispārējās aprūpes māsu izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas savstarpēju atzīšanu un apliecina atbilstību māsu studiju 

programmām visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Latvijas terminoloģijā lieto terminu „māsa” 

jeb „medicīnas māsa” vispārējās aprūpes māsas jēdziena vietā. Kā piemēri salīdzināšanai ir  

izvēlētas Šauļu Valsts koledžas Lietuvā (Siauliai State College Lithuania) un Viseu Politehniskā 

institūta Portugālē (Polytechnic Insitute of Viseu, Portugal) studiju programmas. Salīdzinājumam 

ar Latvijas augstskolām izvēlēta Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledžas īstenotā  

Māszinību studiju programma, kura pēc struktūras un apjoma ir līdzīga piedāvātajai LU RMK 

Māszinību studiju  programmai.  
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Salīdzinot augstskolu studiju programmas, ir ņemtas vērā ES direktīvas kopējās  prasības, 

t.i.  minimālie  nosacījumi māsu izglītībai: 

1.  Nosacījumi studiju uzsākšanai - ir jābūt pabeigtai vispārējai vidējai izglītībai.  

2.  Studiju ilgums un apjoms – kā paredz direktīvas, vismaz trīs gadus ilgas studijas vai 

4600 stundu ilgas teorētiskās un klīniskās mācības, kurā teorētisko studiju ilgums ir 

vismaz viena trešdaļa un klīnisko studiju jeb prakses  ilgums — vismaz puse no izglītības 

minimālā ilguma.  

Visās augstskolās studiju programmas īstenošanas veids ir pilna laika studijas pēc 

pabeigtas vispārējās izglītības. Abās Latvijas koledžās studenti iegūst 1.līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību, māsas kvalifikāciju, programmas realizācijas laiks - 6 semestri - 120 KP (180 

ECTS), no kuriem Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā prakses ilgums - 50% no 

kopējā kredītpunktu skaita, bet Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledžā prakses 

ilgums 54% no kopējā kredītpunktu skaita,  savukārt Šauļu Valsts koledžā students iegūst 

kvalifikāciju - vispārējā māsa, programmas realizācijas laiks 7 semestri - 210 ECTS, no kuriem  

62%  ir prakse, bet Viseu Politehniskajā institūtā - Bakalaura grāds Māszinībās, 8 semestri - 240 

ECTS, no kuriem 47% no kopējā kredītpunktu skaita  ir prakse.  

3.   Māsu izglītības programmas saturs 

Saskaņā ar ES direktīvu  2005/36/EC,   studiju saturu veido: 

1)  teorētiskās mācības.   

 Teorētisko studiju kursu apguves laikā visās salīdzināmajās augstskolās, students iegūst 

pietiekamas zināšanas par:  

! aprūpi - profesijas būtību un ētiku, kā arī par vispārējiem veselības un pacientu aprūpes 

principiem dažādos veselības stāvokļos un vecuma grupās, 

! fundamentālām zinātnēm - atbilstošas zināšanas tajās zinātnēs, kas ir vispārējās 

aprūpes māsas darbības pamatā, tai skaitā pietiekamu izpratni par vesela un slima 

cilvēka ķermeni, funkcijām un uzvedību, kā arī par saistību starp cilvēka veselības 

stāvokli un fizisko vidi, zināšanas farmakoloģijā; 

! sociālām zinātnēm – saistība starp cilvēka veselības stāvokli un sociālo vidi, profesijas 

juridiskie aspekti un pedagoģijas pamatus. 

2) klīniskās nodarbības. 
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Klīniskās nodarbības ir tā apmācības daļa, kurā students, būdams daļa no komandas un 

tiešā saskarē ar veselu vai slimu personu un/vai sabiedrības daļu, apgūst to, kā organizēt, īstenot 

un izvērtēt nepieciešamo pacientu aprūpi, pamatojoties uz zināšanām un prasmēm. Students 

apgūst ne vien darbu komandā, bet arī to, kā vadīt komandu un organizēt pacientu aprūpi 

veselības aprūpes iestādē vai sabiedrībā. Klīniskajās nodarbībās students gūst atbilstošu klīnisko 

pieredzi kvalificētu māsu (mācībspēku) pārraudzībā un tādās vietās, kur kvalificēta personāla 

skaits un aprīkojums ir atbilstošs pacienta aprūpei. Salīdzināmajās studiju programmās teorētiskā 

apmācība ir saskaņota ar klīnisko apmācību, tas ļauj iegūt prasmes, lai aprūpētu dažāda profila 

un vecuma pacientus. 

Tabulā ir redzams LU RMK studiju porgrammas salīdzinājums ar citu augstskolu studiju 

programmām, ņemot vērā ES direktīvu 2005/36/EC. 
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Tabula Nr.3.4. 

Kritēriji salīdzinājumam Latvijas 
Universitātes 

Rīgas Medicīnas 
koledža 

Latvijas 
Universitātes 

P.Stradiņa 
Medicīnas 

koledža 

Siauliai State 
College, 

Lithuania 

Polytechnic 
Insitute of Viseu, 

Portugal 

Iegūstamā kvalifikācija, 
grāds 

1.līmeņa 
profesionālā 

augstākā izglītība, 
māsas kvalifikācija 

1.līmeņa 
profesionālā 

augstākā izglītība, 
māsas 

kvalifikācija 

Vispārējās 
māsas 

kvalifikācija 
(General 

Practice Nurse) 

Bakalaura grāds 
Māszinībās 
(Nursing 
Bachelor) 

Programmas apjoms 180 ECTS 180 ECTS 210 ECTS 240 ECTS 
Programmas realizācijas 

laiks 
6 semestri 6 semestri 7 semestri 8 semestri 

Prakse 50%  no visiem 
ECTS (90 ECTS) 

54% no visiem 
ECTS (97 ECTS) 

 

62 % no visiem 
ECTS (80 

ECTS) 

47 % no visiem 
ECTS (113 

ECTS) 
Noslēguma pārbaudījumi Kvalifikācijas darbs 

(15ECTS) 
Kvalifikācijas 

darbs (12 ECTS) 
Course Paper (3 

ECTS) 
Graduation 
Paper  (9 
ECTS), 

Inividual Project 
I, II, III, IV (6 

ECTS) 
Monography I, 
II (7 ECTS), 

Teorija – ne mazāk kā 1/3 no 
kopējā stundu skaita 

90 ECTS 83 ECTS 130 ECTS 127  ECTS 

Programmas saturs (ES 
direktīva 2005/36/EC.) 

    

Teorētiskās mācības 
Aprūpe: 

Profesijas raksturs un 
profesionālā ētika 

Vispārējās veselības un 
aprūpes principi 

Aprūpes principi saistībā ar: 
Vispārējo un speciālo 

medicīnu 
Vispārejo un specializēto 

ķirurģiju 
Bērnu aprūpi un pediatriju 

Mātes un jaundzimušā 
kopšanu 

Garīgo veselību un 
psihiatriju 

Veco ļaužu aprūpi un 
geriatriju 

Aprūpes filozofija, 
profesionālā ētika 

(3 ECTS),  
Pacientu 

novērtēšana (3 
ECTS), Aprūpes 

process (3 ECTS), 
Aprūpe veselības 

traucējumu 
gadījumos (3 

ECTS), Klīniskās 
procedūras (7,5 
ECTS),  Aprūpe 
internā medicīnā 

(7.5 ECTS), 
Aprūpe speciālā 

internā medicīnā (3 
ECTS), Intensīvā 

terapija un 
katastrofu medicīna 

(3 ECTS), 
Neiroloģija un 

Vispārīgā 
propedeitika un 

pacientu 
novērtēšana (3 
ECTS), Vesela 

cilvēka 
pamatvajadzības 

(intrauterīnais 
periods, bērnu 

periods, 
pieauguša cilvēka 

periods)(4,5 
ECTS), Internā 

medicīna un 
pacientu aprūpe 

(6 ECTS), 
Onkoloģisku 

pacientu aprūpe 
(1,5 ECTS), 
Ķirurģisko 

pacientu aprūpe 
(6 ECTS), 

Professional 
Ethics (3 

ECTS),  General 
Nursing (7.5 

ECTS),  
Therapeutic and 

Geriatric 
Nursing (7.5 

ECTS), Urgent 
Help and 

Intense Nursing 
(3 ECTS), 

Dermavenerolog
ical and 

Infectological 
Nursing (3 

ECTS),  
Surgical 

Nursing (6 
ECTS), 

Oncologic 
Nursing (3 

Integration in 
Professional 

Life (1.5 ECTS) 
Deontology and 
Ethics in Health 

(2.5 ECTS),  
Health 

Socioantropolog
y (3 ECTS),  

Foundation of 
Nursing I, II (19 

ECTS),  
Medical/Surgica
l Nursing I, II, 
III (22 ECTS),  
Child Health 
and Pediatric 
Nursing (7 

ECTS),  
Maternal, 



72 
 

pacientu aprūpe (3 
ECTS), Infekcijas 

slimības un 
pacientu aprūpe (3 
ECTS), Paliatīvā 
aprūpe (3 ECTS),  
Aprūpe vispārīgā 

un speciālā 
ķirurģijā (4.5 

ECTS),  Bērna 
specifiskā aprūpe 
(3 ECTS), Bērna 

aprūpe un pediatrija 
(3 ECTS),  Aprūpe 
dzemdniecībā un 
ginekoloģija (3 

ECTS), Sievietes 
specifiskā aprūpe 

(3 ECTS),  
Pacientu aprūpe 

psihiatrijā un 
mentālā veselība (3 
ECTS),  Geriatrisku 
pacientu specifiskā 
aprūpe (3 ECTS) 
Rehabilitācija (3 

ECTS) 

Pediatrija un 
bērnu aprūpe (6 

ECTS), Praktiskā 
darba iemaņas 

pacientu aprūpē 
(9 ECTS), 

Dzemdniecība un 
ginekoloģija (3 

ECTS), 
Neatliekamā 
medicīniskā 
palīdzība un 

intensīvā terapija 
(4,5 ECTS), Māsu 

profesijas 
filozofija un 

profesionālā ētika 
(3 ECTS), 
Aprūpes 

plāmošana un 
dokumentācija (3 

ECTS), 
Geriatrisko 

pacientu aprūpe 
(1,5 ECTS), Acu 

slimības un 
pacientu aprūpe 

(1,5 ECTS), LOR 
pacientu aprūpe 

(1,5 ECTS), Ādas 
un seksuāli 

transmisīvās 
slimības (1,5 

ECTS), 
Neiroloģisko 

pacientu aprūpe 
(3 ECTS), 

Pacientu aprūpe 
Psihiatrijā un 

garīgā veselība (3 
ECTS), Infekcijas 

slimības un 
pacientu aprūpe 

(3 ECTS), 
Katastrofu 

medicīna un civilā 
aizsardzība (1,5 

ECTS) 

ECTS),  Child 
health Care (3 

ECTS), 
Paediatric 
Nursing (3 

ECTS),  Family 
Health and 
Obstetrical 
Nursing (6 

ECTS),  Psyche 
Health Nursing 

(3 ECTS),  
Gerontology (3 

ECTS), 
Therapeutic and 
Geratric Nursing 

(7.5 ECTS) 
Physical 

Medicine and 
Rehabilitation (3 

ECTS) 

Obstetric and 
Gynecological 
Health Nursing 

(7 ECTS),  
Mental health 

and Psychiatric 
Nursing (7 

ECTS)  
Rehabilitation 
Nursing (2.5 

ECTS) 

Fundamentālās zinātnes: 
Anatomija un fizioloģija 

Patoloģija 

Anatomija un 
fizioloģia I (4.5 

ECTS), anatomija 

Bioloģija un 
ģenētika (3 

ECTS), 

Anatomy (4.5 
ECTS), 

Physiology (3 

Anatomy and 
Physiology I, II 
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Bakterioloģija, virusoloģija, 
parazitoloģija 

Biofizika, bioķīmija un 
radioloģija 
Dietoloģija 

Higiēna: 
Medicīniskā profilakse 

Veselības mācība 
Farmakoloģija 

un fizioloģija II (3 
ECTS),  Vispārīgā 

patoloģija (3 
ECTS),  

Mikrobioloģija (3 
ECTS),  Ģenētikas 

un bioķīmijas 
pamati (3 ECTS), 

Radioloģijas pamati 
un biofizika (1.5 

ECTS),  Higiēna un 
epidemioloģija (1.5 

ECTS),  
Profilaktiskā 
medicīna (1.5 

ECTS),  
Farmakoloģija (4.5 

ECTS), Klīniskā 
farmakoloģija (4.5 

ECTS) 

Anatomija/biofizi
ka (4,5 ECTS), 

Fizioloģija/bioķī
mija (4,5 ECTS), 

Farmakoloģija 
(4,5 ECTS), 

Vispārējā 
patoloģija un 
patoloģiskā 

fizioloģija (3 
ECTS), Klīniskā 

farmakoloģija 
(4,5 ECTS), 

Higiēna un vides 
medicīna (3 

ECTS), 
Mikrobioloģija, 

epidemioloģija un 
infekciju kontrole 

(3 ECTS), 
Profilaktiskā 
medicīna un 

veselības izglītība 
(3 ECTS) 

ECTS),  Basics 
of General 

Pathology (3 
ECTS),  

Biochemistry (3 
ECTS), Basics 
of Biophysics 
and Radiology 

(3 ECTS),  
Environmental 

Health Care (4.5 
ECTS),  

Community 
Health Care (3 

ECTS),  
Pharmacology 

(3 ECTS) 

(8.5 ECTS),  
Pathology (2 

ECTS),  
Microbiology 

and Parasitology 
(3 ECTS),  

Biochemistry 
and Biophysics 

(3 ECTS),  
Nutrition and 
Dietetics (2 

ECTS),  
Epidemiology (3 

ECTS),  
Community 

Health Nursing 
I, II, III (12 

ECTS),  
Pharmacology 

(2 ECTS) 

Sociālās zinātnes: 
Socioloģija 
Psiholoģija 

Vadības pamati 
Pedagoģijas pamati 

Tiesību akti sociālajā un 
veselības aizsardzības jomā 

Aprūpes tiesiskie aspekti 

Saskarsmes 
psiholoģija (3 

ECTS), Attīstības 
psiholoģija un 

ievads 
psihosomatikā (3 

ECTS), 
Uzņēmējdarbības 
pamati (3 ECTS), 

Projektu izstrāde un 
vadība (3 ECTS),  

Pedagoģijas pamati 
(1.5 ECTS),  

Profesionālās 
darbības juridiskie 
aspekti (3 ECTS),  

Pētniecības 
metodes (3 ECTS) 

Vispārīgā un 
saskarsmes 

psiholoģija(4.5 
ECTS), 

Pētniecības 
metodes 

māszinībās un 
socioloģoja (3 

ECTS), 
pedagoģijas 
principi un 
pacientu 

apmācība (3 
ECTS), 

uzņēmējdarbības 
un finanšu 

uzskaites principi 
(3 ECTS), 

Lietvedības un 
profesionālās 

darbības 
juridiskie pamati 

(3 ECTS), 
Projektu izstrādes 

un vadīšanas 
pamati (3 ECTS), 

, Lietišķā 

Professional 
Communication

(4.5ECTS), 
Psychology (4.5 

ECTS), 
Philosophy (3 

ECTS),  Basics 
of Methodology 
of Researh and 
Education (4.5 
ECTS),  Basics 

of Law and 
Administration(

4.5ECTS) 

Family 
Sociology (2 

ECTS), Health 
Psychology (3 

ECTS), 
Psychology of 

Development (3 
ECTS),  

Statistics (2.5 
ECTS), 

Administration 
(1.5 ECTS),  
Pedagogy in 
Health (2.5 

ECTS), 
Research (3 

ECTS) 
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informātika un 
statistika (3 

ECTS) 
Klīniskās nodarbības 
Aprūpe saistībā ar: 

Vispārējo un specializēto 
medicīnu 

Vispārējo un specializēto 
ķirurģiju 

Bērnu aprūpi un pediatriju 
Mātes un jaundzimušā 

kopšanu 
Garīgo veselību un 

psihiatriju 
Veco ļaužu aprūpi un 

geriatriju 
Mājas aprūpi 

Klīniskās prakse 
sprocedūras (6 

ECTS), 
Jaundzimušo, bērnu 
aprūpe un pediatrija 

(4,5 ECTS), 
Ķirurģisko pacientu 
aprūpe un ķirurģija 

(9 ECTS), 
Terapeitisku 

pacientu aprūpe un 
internā medicīna (9 

ECTS), Mentāli 
slimu pacientu 

aprūpe un 
psihiatrija (3 

ECTS), Vecu ļauzū 
aprūpe un geriatrija 

(4,5 ECTS), 
Sabiedrības 

veselības 
aprūpe/pacientu 
aprūpe mājās (3 

ECTS) 

Profesionāli 
tehniskās iemaņas 

(9 ECTS), 
Pacientu aprūpe 

veselības 
traucējumu 
gadījumos 
(pediatrija, 

terapija, 
ķirurģija)(9 

ECTS), 
Kvalifikācijas 

prakse (15 ECTS) 

Practice of 
Therapeutic 
Nursing (6 

ECTS), Urgent 
Help and 

Intense Nursing 
(6 ECTS), Final 

Practice (6 
ECTS), Practice 

of Surgical 
Nursing (9 

ECTS),  Practice 
of Child Health 

Care (4.5 
ECTS), 

Paediatric 
Nursing (4.5 

ECTS),  
Obstetrical 
Nursing (6 

ECTS),  Practice 
of Psyche 

Health Nursing 
(6 ECTS),  

Health Care of 
the Aged (4.5 

ECTS), 
Geriatric 

Nursing (3 
ECTS),  Practice 
of Community 

Health Care (7.5 
ECTS) 

Clinical 
Training I, VIII 

(Medicine) (22.5 
ECTS),  Clinical 

Training II, X 
(Surgery) (26.5 

ECTS),  Clinical 
Training IV 
(Pediatrics) 
(8ECTS),  

Clinical Traning 
III 

(Obstetrics)(8E
CTS),  Clinical 

Traning V 
(Psychiatry)(8E
CTS),  Clinical 

Training IV, 
VII, IX 

(Community 
Health) 

(27.5ECTS) 

   Information 
Technologies (3 

ECTS) 

Information 
systems (2 

ECTS) 
 Brīvās izvēles daļa 

(6 ECTS) 
Izvēles studiju 
kursi (6 ECTS) 

Optional Subject 
(12 ECTS) 

 

 Latīņu valoda (3 
ECTS) 

Latīņu valoda (3 
ECTS), 

Profesionālā 
anģļu valoda (3 

ECTS) 

Foreign 
Language (3 

ECTS) 

 

   Septītajā 
semestrī viena 

no izvēles 
nozarēm: 
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Salīdzināmo augstskolu studiju programmās, veidojot studiju kursus, ir atšķirības 

kredītpunktu un  arī studiju kursu  kombināciju ziņā, bet var secināt, ka nav būtisku pretrunu 

starp salīdzinātajām Māszinību  studiju programmām un akreditējamo Māszinību  studiju 

programmu studiju kursu  satura ziņā. 

Salīdzinātajās studiju programmās studenti  apgūst ar profesionālām  kompetencēm 

saistītos studiju kursus, kuros  iegūst profesionālās zināšanas, priekšstatus un prasmes, kas 

nepieciešamas vispārējās veselības aprūpes organizēšanai, īstenošanai un izvērtēšanai.  

Pamatojoties uz programmu salīdzinājumu, redzams, ka visās programmās ir iekļauti gan  

fundamentālo zinātņu  studiju kursi, gan ar aprūpi un sociālām zinātnēm saistīti studiju  kursi. 

Klīnisko nodarbību organizācijā ir atšķirības kredītpunktu ziņā, bet visās salīdzināmās studiju 

programmās ir ņēmta  vērā  ES direktīva - aprūpe saistībā ar noteiktu veselības aprūpes nozari un 

pacienta grupu.  

  

Anaesthesia and 
Intense Nursing, 

Children 
Nursing, 

Community 
Health Care, 
Psyche health 
Nursing. Katrā 

no nozarēm 
teorija 7.5 ECTS 

un prakse 7.5 
ECTS 
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3.4.Informācija$par$studējošajiem$
Tabula Nr.3.5. 

Studējošo skaits  studiju programmā „Māszinības” kvalifikācijas „Māsa” ieguvei 

Ak.g. 
Imatrikulēto 

skaits 
(uz 1.septembri) 

Studentu skaits 
(uz akadēmiskā gada 1.janvāri) Finansējums 

  1.kurss 2.kurss 3.kurss Valsts Personiskais 

2011./2012. 137 125 99 75 289 10 

2012./2013. 102 88 102 84 269 5 

 
 

Tabula Nr.3.6. 

Studējošo skaits  studiju programmā „Māszinības” kvalifikācijas „Internās aprūpes 
māsa”, „Bērnu aprūpes māsa” un „Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa” 

ieguvei 

Ak.g. Imatrikulēto 
skaits 

Studentu skaits(uz akadēmiskā 
gada 1.janvāri) Finansējums 

  1.kurss 2.kurss Personiskais Cits (ESF) 
2011./2012.   140  140 
2012./2013. 94 93   93 

 

Tabula Nr.3.7. 

Absolventu skaits 
Nr.p.k. Programmas nosaukums un kvalifikācija Gads 

2011 2012 2013 

1. Māszinības – kvalifikācija „Māsa” 85 70 82 

2. Māszinības – kvalifikācija 568 8 130 

2.1. Internās aprūpes māsa 386 2 68 

2.2. Bērnu aprūpes māsa 63 1 23 

2.3. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās 
aprūpes māsa 

119 5 40 
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3.5.$Studējošo$aptaujas$un$to$analīze$
Studiju procesa organizācijas novērtēšanai ik gadu tiek veiktas studentu aptujas pa kursus 

grupām. Aptauju galvenais mērķis  ir noskaidrot studentu viedokli par Māszinību studiju 

programmas īstenošanu un ietekmējošiem faktoriem, saistībā ar dažādo struktūrvienību 

nozīmīgumu un gūt vērtējumu iepriekš izvirzītajos kritērijos. Ņemot vērā iepriekšējos gados 

veikto aptauju rezultātus un novērojot studiju procesa realizāciju, secināts, ka jāveic praktisko 

nodarbību realizācijas aptauja. To galvenokārt saistot ar daudzu (skaitliski) mācībspēku 

iesaistīšanu. Šajā studiju gadā lielāka vērība veltīta tieši klīnisko prakšu novērtējumam, uzskatot, 

ka šī ir arī aptaujas anketas aprobācija. Absolventu aptaujas saturs palicis nemainīgs (Pielikums 

Nr.11). 

Studiju programmas „Māszinības” 2. kursu studentu aptaujā par klīnisko prakšu 

realizāciju 6 KP apmērā (Vecu ļaužu aprūpe (3 KP) (n=85) un Bērnu aprūpe (3 KP) (n=78)) 

noskaidroti organizatoriski parametri un individuālie pašvērtējumi. Uzsākot klīnisko praksi 

studenti tiek iepazīstināti ar klīniskās prakses uzdevumiem, mērķiem un vērtēšanu. Identisku 

informāciju iegūst arī prakses organizētājs un vadītājs. Iepriekš minēto informāciju sniedz 

programmas vadītājs.  

 Analizējot iegūtos datus, noskaidrots, ka 86% gadījumu (skat.1.att.) klīniskā praksē 

„Bērnu aprūpe” un 73% gadījumu klīniskā praksē „Vecu ļaužu aprūpe” studenti atzīmējusi, ka 

tiek iepazīstināti ar klīniskās prakses norises vietas nodaļu un personālu. Jāatzīst, ka savstarpēja 

iepazīstināšana var veicināt pilnvērtīgu klīnisko praksi konkrētajā nodaļā un jaunu, specifisku 

iemaņu apguvi.  
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1.att. Studentu vērtējums par iepazīstināšanu ar nodaļu un aprūpes komandu (% attiecības) 

 
Neskatoties uz to, ka studentiem informācija tiek sniegta gan mutiski, gan rakstiski, 

būtiski ir, lai arī prakses vietā tiktu izrunāti prakses uzdevumi un rastos pilnīga pārliecība, ka 

studējošais izprot prakses būtību un konkrētajā praksē sasniedzamās kompetences.  

 

 
  

2.att. Studentu vērtējums par prakses uzdevumu izskaidrošanu (% attiecības) 
 
Analizējot iegūtos datus (skat.2.att.) redzams, ka 67% gadījumu praksē „Vecu ļaužu 

aprūpe” un 85% gadījumu praksē „Bērnu aprūpe” praksē veicamie uzdevumi studentiem ir 
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izskaidroti saprotami. Šobrīd nevar konkrēti minēt apstākļus, kāpēc 25% gadījumu studenti 

atzīmē, ka praksē „Vecu ļaužu aprūpe” daļēji piekrīt saprotamai veicamo uzdevumu 

izskaidrošanai.  

Kā jau iepriekš minēts, tad katrai praksei ir savi mērķi un uzdevumi. Tā kā klīniskā 

prakses ir neatņemama praktisko iemaņu apguves forma, tad būtiski ir noskaidrot vai paredzētais 

realizēts pilnā  apmērā. Dominējošā atbilde klīniskai praksei „Bērnu aprūpe” ir daļēji piekrītu 

(56%), savukārt klīniskai praksei „Vecu ļaužu aprūpe” 38% gadījumu ir sniegta atbilde daļēji 

piekrītu un pilnībā piekrītu (skat.3.att.).  

 

 
 

3.att.Studentu vērtējums par prakses laikā paredzētā apjoma realizāciju (% attiecības) 
 

Neiztrūkstošs ir pats students kā persona, kas piedalās laika menedžmentā un uzdevumu 

apguvē sadarbībā ar tiešo klīniskās prakses vadītāju un nodaļas personālu. Kā redzams 4.att., tad 

dominējošā atbilde abām praksēm ir pilnībā piekrītu, kas atļauj domāt, ka students spēj plānot 

nodaļā pavadāmo laiku un plānot aktivitātes apgūstamajām kompetencēm, atbilstoši konkrētās 

prakses uzdevumiem un mērķiem.  
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4.att. Studentu vērtējums par laika izmantošanu prakses laikā (% attiecības) 

  
Jāatzīmē, ka šis ir paša studenta vērtējums, kas ir ļoti subjektīvs. Iespējams, ka tiešie 

prakšu vadītāji sniegtu citādu atbildi.  

 Tā kā klīniskā prakse noris konkrētā nodaļā sadarbībā ar personālu, tad būtiski bija 

noskaidrot vai personāls konsultē studentu prakses laikā un vai ir vērsts uz sadarbību, un kāda ir 

komunikācija kopumā. Iepriekšējos studiju gados studenti mutiski vairākkārt atzīmējuši nodaļu 

personāla pozitīvo attieksmi un vēlmi sadarboties ar topošo speciālistu (skat 5.- 8. att.).  

 
5.att. Studentu vērtējums par konsultāciju saņemšanu no nodaļas māsām (% attiecības) 
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6.att. Studentu vērtējums par nodaļas māsu spēju uzklausīt un pieņemt citu viedokli (% 

attiecības) 
  
 Par sadarbības nodrošinošiem faktoriem minamam gan spēja un vēlme uzklausīt, gan 

atšķirīgā viedokļa nenoniecināšana, gan arī skaidrā un saprotamā valoda.  

 
7.att. Studentu vērtējums par māsu sniegtās informācijas saprotamību (% attiecības) 

 

 Iegūtos vērtējumus, kur dominē vērtējums „pilnībā piekrītu”, varētu saistīt arī ar faktu, ka 

daudzi mācībspēki ir ilggadēji klīnisko prakšu realizētāji, gan arī ar to, ka diezgan liels 

praktizējošu māsu ir nesen studējušas vai studē vēl šobrīd un ir arī ieinteresētas kompetentu 

speciālistu piesaistē. Nereti novērots, ka tieši klīnisko prakšu laikā studenti tiek uzrunāti darbam 

konkrētajā  nodaļā.   
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8.att. Studentu vērtējums par savstarpējo komunikāciju (% attiecības) 

  

Būtisks darba kvalitātes rādītājs ir praksei paredzētā laika ievērošana un, kā jau iepriekš 

minēts, arī plānošana (skat.9.att.).   

 

 
9.att. Studentu vērtējums par prakses laika organizāciju (% attiecības) 

 
 Vismaz 85% gadījumu studenti atzīst, ka prakses laiks tiek ievērots, atzīmējot vērtējumu 

pilnībā piekrītu. Klīniskās prakses apjoms, atbilstoši likumdošanai un koledžas iekšējiem 

normatīviem dokumentiem, ir 40 stundas jeb 1KP. Konkrētais laiks atbilst vienai pilnai darba 
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nedēļai. Esot klīniskajā praksē astoņas stundas dienā,  studentam ir pietiekams laiks konkrēto 

kompetenču apguvei.      

10.att.Studentu vērtējums par teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu vērtēšanu (% attiecības) 

 Pedagoģiskā procesa viens no būtiskākajiem darbības virzieniem ir spēja objektīvi 

novērtēt studenta spējas, prasmes. 83% gadījumu praksē „Bērnu aprūpe” un 84% gadījumu 

„Vecu ļaužu aprūpe” (skat. 10.att.) studenti pilnībā piekrīt, ka prakses vadītājs objektīvi 

novērtējis teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.  

Iepriekš analizētais vairāk atspoguļo konkrētus faktus par prakses realizāciju, bet tikpat 

būtiski ir noskaidrot kā students juties klīniskās prakses vietā.  
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11.att.Studentu pašizjūtu pašvērtējums praksei „Vecu ļaužu aprūpe” (n=85) (absolūtie skaitļi) 

 Studentiem tikai piedāvāti deviņi pašizjūtu raksturojošie rādītāji un bija iespēja atzīmēt 

vairākus. Kā redzams 11. un 12.att., tad dominanti rādītāji ir, ka prakses ir bijušas interesantas un 

vērtīgas. Ja analizē atsevišķi, tad noskaidrots, ka biežāk vērtējumu nogurdinoša studenti atzīmē 

praksē „Vecu ļaužu aprūpe”. To varētu analizēt gan no psiholoģiskā, gan no fiziskā aspekta, jo šī 

prakse pamatā notiek sociālās aprūpes centros, kur studentam jāspēj adaptēties situācijai un spēt 

saprast komunikāciju ar veciem cilvēkiem, ņemto vērā arī hronisko saslimšanu ietekmi uz vecu 

cilvēku orgānu sistēmām. Līdz ar to arī sniegts vērtējums, ka prakse ir bijusi garlaicīga. 

Atšķirībā no prakses „Bērnu aprūpe”, kur šī vērtējums sniegts tikai divos gadījumos, šajā praksē 

biežāk novēro arī vecu cilvēku neieinteresētību aprūpes procesā, kas arī nereti studentam var 

radīt iepriekš minēto sajūtu.  
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12.att.Studentu pašizjūtu pašvērtējums praksei „Bērnu aprūpe” (n=78) (absolūtie skaitļi) 

 Salīdzinoši daudzos gadījumos vērtējumā par abām iepriekš minētajām praksēm, tiek 

atzīmēts, ka prakses laikā neļauj darboties. Arī komentāros daudzi studējošie fiksējuši faktu, ka 

prakses laikā neļauj darboties praktiski.  

3.6.$Absolventu$aptaujas$un$to$analīze$
Lai noskaidrot absolventu viedokli par studiju programmas „Māszinības” īstenošanu un 

to ietekmējošiem faktoriem, saistībā ar dažādo struktūrvienību nozīmīgumu un gūt vērtējumu 

iepriekš izvirzītajos kritērijos katra studiju gada pavasarī tiek veikta   aptauja. Analizējot 

absolventu aptauju noskaidrots vērtējums desmit ballu sistēmā par izglītības programmu 

kopumā, par teorētisko nodarbību, kā arī mācību un klīnisko prakšu norisi. Iegūtie dati analizēti 

divām respondentu grupām – trīsgadīgā studiju programma (Mā-3gad.programma), kvalifikācijas 

Māsa ieguvei un divgadīgā studiju programma (Mā-2gad.programma) māsas pamatspecialitātes 

(Internās aprūpes māsa, Bērnu aprūpes māsa un Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes 

māsa) ieguvei.   

Iegūstot un analizējot vērtējumu gan par teorētisko, gan par praktisko nodarbību un darba 

organizācijas apmierinātību dažādos līmeņos, pastāv iespēja rast būtiskākos darbības uzlabošanas 

virzienus vai arī esošās darbības nostabilizēšanu.  
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13.att. Absolventu vidējie vērtējumi izglītības programmai kopumā un atsevišķām tās realizācijas 
daļām (Mā-3gad.programma n=63, Mā-2gad.programma n=113) 

 

Kā redzams 13.att., tad augstākais vidējais vērtējums abās respondentu grupās ir klīniskās 

prakses realizācijai, savukārt Mā-2gad.programmas absolventi atšķirīgu vērtējumu devuši 

teorētisko nodarbību (7,72) realizācijai un izglītības programmai kopumā (7,84).  

Tabula Nr.3.7. 
Trīsgadīgās un divgadīgās studiju programmas absolventu vērtējums par studiju laikā 

sasniegtajām kompetencēm 
Absolventu vērtējums par 

sasniegtajām kompetencēm 
Mā -3gad.programma 

(n=63) 
Mā -2gad.programma 

(n=113) 
Kritērijs Sasniegts Nesasniegts Sasniegts Nesasniegts 

Spēju vadīt savu darbu 62 1 109 4 
Spēju strādāt sadarbībā ar citiem 62 1 113  

Spēju kritiski izvērtēt esošo situāciju un 
attiecīgi reaģēt 

51 12 113  

Pārvaldu laika menedžmentu (plānoju, 
organizēju, veicu) 

59 4 110 4 

Spēju patstāvīgi atlasīt informāciju un 
veikt tās analīzi problēmu definēšanā un 

risināšanā 

58 5 111 2 

Spēju izvirzīt pasākumu veikšanu 
prioritārā secībā 

61 2 113  

Izprotu un spēju komunicēt par izvēlētās 
profesijas vietu sociālā kontekstā 

59 4 112 1 

Izglītības 
programma 

kopumā 

Teorētiskās 
nodarbības 

Mācību 
prakses 

Klīniskās 
prakses 

8.16 

7.94 

7.81 

8.35 

7.84 

7.72 

8.19 

8.38 

Mā - 3gad.programma Mā - 2gad.programma 
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Spēju aprakstīt, formulēt un komunicēt 
saistībā ar praktisku jautājumu 

risināšanu 

61 2 111 2 

Spēju veikt praktisku problēmu 
risināšanu balstoties uz iegūto zināšanu 

bāzes 

59 4 113  

 

Analizējot absolventu atbildes par konkrētas kompetences attīstību studiju laikā, redzams 

(skat.1.tab.) , ka vairums novērtējis kā sasniegtu. Pozitīvs rādītājs ir tas, ka aptaujātie atzīst spēju 

vadīt savu darbu, patstāvīgi atlasīt informāciju, veikt tās analīzi, formulēt un komunicēt par 

jautājumu praktisku realizāciju, un veikt problēmu risināšanu. Iepriekšminētie rādītāji rada 

pārliecību, ka darba tirgum ir sagatavoti atbilstoši darba ņēmēji. 

14.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar teorētisko nodarbību 

kvalitāti (% attiecības)  

0%# 20%# 40%# 60%# 80%# 100%#

Kompetenti docētāji 

Saista teoriju ar praksi 

Klīnisku situāciju analīze 

Mācību metožu dažādība  

Pārdomāta patstāvīgo darbu 

Konsultācijas  

Multimedija prezentācijas  

Savstarpējā komunikācija  

Nodarbību plānveidība 

Iepriekš saņemti studiju kursam 

1.6#

19#

7.9#

12.7#

15.9#

17.5#

6.3#

4.8#

19#

9.5#

46#

25.4#

50.8#

50.8#

54#

42.9#

42.9#

38.1#

39.7#

50.8#

52.4#

55.60#

41.3#

34.9#

28.6#

38.1#

49.2#

57.1#

39.7#

38.1#

Absolventu vērtējums par teorētisko nodarbību kvalitāti  (3 
gad.programma) 

Pilnībā#neapmierina# Neapmierina# Apmierina# Ļo>#apmierina#
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15.att. Divgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar teorētisko nodarbību 
kvalitāti (% attiecības) 

Analizējot datus par teorētisko un praktisko nodarbību kvalitāti, redzams (skat.14. - 

17.att.), ka vairumu no aptaujātajiem absolventiem nodarbību kvalitāte apmierina vai ļoti 

apmierina. Sakarā ar to var secināt, ka mācībspēki izmanto dažādas mācību metodes, domā par 

informācijas sniegšanas veidiem, pārdomā klīnisko situāciju analīzes nozīmīgumu un pastāv 

pozitīva komunikācija mācībspēku un studentu starpā, kas veicina pozitīvas studiju vides 

attīstību. 

Salīdzinoši liels aptaujāto absolventu skaits (Mā-3gad.programmā – 14,3% un Mā-

2gad.programmā – 18,9% ) atzīst, ka praktisko nodarbību saturs neatbilst studenta priekšstatam 

par to. Iespējams, ka studentiem nav līdz galam izprotami konkrēto praktisko nodarbību mērķi 

un uzdevumi vai arī praktisko nodarbību realizācijā iesaistītie mācībspēki nepilnīgi realizē 

teorētiskajās nodarbībās sniegtās informācijas aprobāciju praksē. Noteikti nepieciešama papildus 

informācija, lai detalizētāk noskaidrotu faktorus, kuru dēļ radusies konkrētā studentu atbilde.  

0%# 20%# 40%# 60%# 80%# 100%#

Kompetenti docētāji 

Saista teoriju ar praksi 

Klīnisku situāciju analīze 

Mācību metožu dažādība  

Pārdomāta patstāvīgo darbu 

Konsultācijas  

Multimedija prezentācijas  

Savstarpējā komunikācija  

Nodarbību plānveidība 

Iepriekš saņemti studiju kursam 

3.8#

5.7#

5.7#

5.7#

5.7#

3.8#

7.5#

3.8#

17#

3.8#

30.2#

49.1#

35.8#

49.1#

49.1#

50.9#

39.6#

26.4#

35.8#

34#

64.2#

45.3#

58.5#

43.4#

45.3#

39.60#

50.9#

67.9#

47.2#

58.5#

Absolventu vērtējums par teorētisko nodarbību kvalitāti  (2 
gad.programma) 

Pilnībā#neapmierina# Neapmierina# Apmierina# Ļo>#apmierina#
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16.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar praktisko nodarbību 
kvalitāti (% attiecības) 
 
 

17.att. Divgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar praktisko nodarbību 
kvalitāti (% attiecības) 
 

Tā kā apmēram trešā daļa no teorētisko nodarbību apmēra notiek patstāvīgo darbu 

izstrādē, tad būtiski ir noskaidrot studentu apmierinātību ar bibliotēkas darbu.  Sniegtās atbildes 

0# 20# 40# 60# 80# 100#

Precīzs un programmai atbilstošs 

Klīniskās prakses vadītāju 

Personāla labvēlīgā attieksme pret 

Līdzdalība klīnisku situāciju 

Prakses ilgums vienā vietā 

Iepriekšējās teorētiskās zināšanas 

Prakses satura neatbilstība Jūsu 14.3#

15.9#

9.5#

19#

12.7#

20.6#

7.9#

28.3#

38.1#

38.1#

36.5#

49.2#

47.6#

49.2#

44.4#

44.4#

50.8#

44.4#

36.5#

30.2#

42.9#

12.7#

Absolventu vērtējums par praktisko nodarbību kvalitāti (3gad. 
programma)  

Pilnībā#neapmierina# Neapmierina# Apmierina# Ļo>#apmierina#

0 20 40 60 80 100 

Precīzs un programmai atbilstošs 

Klīniskās prakses vadītāju 

Personāla labvēlīgā attieksme 

Līdzdalība klīnisku situāciju 

Prakses ilgums vienā vietā 

Iepriekšējās teorētiskās zināšanas 

Prakses satura neatbilstība Jūsu 18.9 

28.3 

26.4 

35.8 

26.4 

24.5 

20.8 

34 

66 

69.8 

58.5 

64.2 

75.5 

79.2 

35.8 

Absolventu vērtējums par praktisko nodarbību kvalitāti (2gad. programma)  

Pilnībā neapmierina Neapmierina Apmierina Ļoti apmierina 
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ir ļoti dažādas un abās respondentus grupās novērots diezgan liels novērtējums neapmierina 

visās bibliotēkas darbības novērtēšanas pozīcijās (skat.18. un 19.att.). Salīdzinot ar iepriekšējiem 

gadiem, novērots, ka atbildes ir krietni kritiskākas un negatīvākas. Iepriekšējā gadā vismaz 60% 

gadījumu novērota atbilde ļoti apmierināts. Jāatzīst, ka pēdējā gadā mainījusies ir bibliotekāre, 

kas varētu būt tikai viens no faktoriem dēļ kā ir sniegti konkrētie novērtējumi. Nevar izslēgt 

faktu, ka katram ir sava personiskā pieredze bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā un vēlmes, 

kuras ne vienmēr sakrīt ar bibliotēkas darba laiku un bibliotekāra darba pienākumiem un citiem 

organizatoriskiem pasākumiem. Jāatzīst, ka koledžas bibliotēkas krājumu komisija vismaz divas 

reizes gadā sadarbībā ar mācībspēkiem apzinās jaunāko literatūru un izziņas avotus, lai 

pilnveidotu bibliotēkas fondu un  radītu studentiem iespēju iepazīties ar jaunāko attiecīgajā 

nozarē.    

 

 

18.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu bibliotēkas darba vērtējums (% attiecības) 

0 20 40 60 80 100 

Darba laiks 

Informācijas pieejamība par jaunāko 
literatūru 

Iespēja nokopēt dažādus materiālus 

Savstarpējā komunikācija 

Studiju darbam nepieciešamās 
literatūras pieejamība 

Preses izdevumu dažādība 

Bibliotēkas datu bāzu pieejamība 
internetā 

33.3 

23.8 

12.7 

14.3 

17.5 

14.3 

11.1 

41.3 

47.6 

30.2 

38.1 

49.2 

52.4 

47.6 

14.3 

19 

52.4 

42.9 

28.6 

27 

30.2 

Absolventu vērtējums par bibliotēkas  darbu  (3gad. programma)  

Pilnībā neapmierina Neapmierina Apmierina Ļoti apmierina Nav atbildes 
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19.att. Divgadīgās studiju programmas absolventu bibliotēkas darba vērtējums (% attiecības) 

 

 

20.att. Studējošo novērtējums par dienesta viesnīcu (% attiecības) 

0# 20# 40# 60# 80# 100#

Darba laiks 

Informācijas pieejamība par jaunāko 
literatūru 

Iespēja nokopēt dažādus materiālus 

Savstarpējā komunikācija 

Studiju darbam nepieciešamās 
literatūras pieejamība 

Preses izdevumu dažādība 

Bibliotēkas datu bāzu pieejamība 
internetā 

18.9#

20.8#

9.4#

3.8#

15.1#

17#

15.1#

41.5#

35.8#

13.2#

37.7#

41.5#

39.6#

22.6#

35.8#

37.7#

75.5#

54.7#

41.5#

39.6#

58.5#

Absolventu vērtējums par bibliotēkas  darbu  (2gad. programma)  

Pilnībā#neapmierina# Neapmierina# Apmierina# Ļo>#apmierina# Nav#atbildes#

0# 20# 40# 60# 80# 100#

Sadzīves apstākļi (ērtības komforta 
nodrošināšanai) 

Savstarpējā komunikācija 

Iespēja uzņemt viesus (draugi, 
ģim.locekļi) 

Īres maksa 

Viesnīcas pieejamība jebkurā 
diennakts laikā  

7.9#

9.5#

7.9#

20.6#

25.4#

31.7#

36.5#

28.6#

19#

19#

25.4#

22.2#

14.3#

44.4#

14.3#

33.3#

33.3#

33.3#

33.3#

33.3#

Absolventu vērtējums par dienesta viesnīcu (3gad. programma)  

Pilnībā neapmierina Neapmierina Apmierina Ļoti apmierina Nedzīvo 



92 
 

 57% studējošo no divgadīgās programmas dienesta viesnīcas pakalpojumus neizmantoja, 

bet pārējie – pakalpojumus izmantoja neregulāri un līdz ar to iegūtie dati netiek padziļināti 

analizēti. Kā redzams, tad apmēram trešā daļa studējošo dienesta viesnīcas pakalpojumus 

neizmanto. Tas galvenokārt saistāms ar faktu, ka apmēram trešā daļa studējošo ir no Rīgas un 

līdz ar to dzīvo savā ģimenē. No aptaujātajiem 44,4% atzīst (skat.20.att.), ka ļoti apmierina īres 

maksa. Jāatzīst, ka šodienas sociālekonomiskajos apstākļos LURMK ir meklējusi iespēju īres 

maksu noteikt studentiem pieņemamā apmērā un centusies radīt pēc iespējas ērtākus sadzīves 

apstākļus.  

 Aptaujas anketas plašākais un informatīvākais jautājums ir par studiju procesa īstenošanu 

kopumā. Aptaujāto vidū noskaidrots (skat.21.att.), ka dominējošais vērtējums abās respondentu 

grupās  iepriekš izvirzītajos kritērijos ir apmierina un ļoti apmierina.  

 

21.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar studiju procesa  īstenošanu 
(% attiecības) 

0 20 40 60 80 100 

Studiju plāns 

Studiju noslodzes pakāpe 

Sekmju novērtēšana 

Studiju vide 

Informācijas pieejamība 

Prakšu vadītāju darbība 

Docētāju kompetence 

Konsultācijas 

Studiju materiāli 

Datoru nodrošinājums 

Interneta pieejamība 

7.9 

11.1 

7.9 

22.2 

19 

12.7 

17.5 

23.8 

20.6 

69.8 

61.9 

68.3 

54 

46 

41.3 

44.4 

58.7 

58.7 

41.3 

38.1 

22.2 

27 

22.2 

38.1 

31.7 

39.7 

55.6 

28.6 

23.8 

33.3 

38.1 

Vērtējums par studiju procesa īstenošanu (3gad. programma)  

Pilnībā neapmierina Neapmierina Apmierina Ļoti apmierina 
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Abas respondentu  grupas ir ļoti apmierinātas un apmierinātas ar docētāju kompetenci, 

kas rada pārliecību par veiksmīgu mācībspēku nodrošinājumu studiju procesa realizācijai. 

Ikgadējā aptaujā iegūtajos rezultātos var redzēt līdzību, kas varētu būt par pamatu 

vispārīga secinājuma izdarīšanai, ka mācībspēku un citu studiju procesā iesaistīto struktūrvienību 

darbība galvenā mērķa, tātad konkurētspējīga profesionāļa integrācija darba tirgū, sasniegšanā 

balstās uz darba organizācijas un optimizācijas metožu pilnveidi un spējas adaptēties jauniem 

apstākļiem un prasībām.  

 

22.att. Divgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar studiju procesa  īstenošanu 
(% attiecības) 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 

Studiju plāns 

Studiju noslodzes pakāpe 

Sekmju novērtēšana 

Studiju vide 

Informācijas pieejamība 

Prakšu vadītāju darbība 

Docētāju kompetence 

Konsultācijas 

Studiju materiāli 

Datoru nodrošinājums 

Interneta pieejamība 

20.8 

7.5 

3.8 

9.4 

5.7 

3.8 

1.9 

7.5 

7.5 

9.4 

49.1 

62.3 

42.3 

35.8 

47.2 

39.6 

39.6 

47.2 

43.4 

41.5 

32.1 

30.2 

30.2 

53.8 

58.5 

43.4 

54.7 

56.6 

49.1 

49.1 

47.2 

52.8 

Vērtējums par studiju procesa īstenošanu (2gad. programma)  

Pilnībā neapmierina Neapmierina Apmierina Ļoti apmierina 
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Neatņemama studiju procesa realizācijas daļa ir arī administrācijas pārstāvju sadarbība ar 

studējošiem un pieejamība tiem. 

 

23.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar administrācijas darbību   
(% attiecības) 

       

24.att. Divgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar administrācijas darbību   
(% attiecības) 

 Analizējot iegūtos datus (skat.23.un 24. att.) redzams, ka iepriekšējā akadēmiskajā gadā 

trešā daļa trīsgadīgajā studiju programmā studējošie ļoti apmierināti ar administrācijas pārstāvju 

pieejamību un savstarpējo komunikāciju. Savukārt divgadīgajā studiju programmā studējošie 

iepriekš minēto vērtējumu devuši vismaz 70% gadījumu.  

0 20 40 60 80 100 

Pieejamība  

Savstarpējā komunikācija 

57.1 

57.1 

36.5 

36.5 

Vērtējums par administrācijas darbību  (3gad. programma)  

Pilnībā neapmierina Neapmierina Apmierina Ļoti apmierina 

0 20 40 60 80 100 

Pieejamība  

Savstarpējā komunikācija 

26.4 

22.6 

69.8 

75.5 

Vērtējums par administrācijas darbību  (2gad. programma)  

Pilnībā neapmierina Neapmierina Apmierina Ļoti apmierina 
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25.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar studiju daļas darbību   (% 
attiecības) 

Ne tikai administrācijas pārstāvju pieejamība, bet arī studiju daļas personāla, t.i., izglītības 
metodiķu darbības un komunikācija ir būtisks studiju procesa posms. Studiju daļa ir tā koledžas 
vienība, kurai ir vistiešākā komunikācija ar studentiem un palīdzības sniegšanas vieta. Pēc 
iegūtajiem rezultātiem (skat.25. un 26.att.) redzams, ka procentuāli lielākā absolventu daļa ir ļoti 
apmierināti un apmierināti ar studiju daļas darbību iepriekš minētajos  

 

0 20 40 60 80 100 

Pieejamība  

Informācijas apmaiņa 

Savstarpējā komunikācija 

Maksas pakalpojumu 

Dokumentu aprite 

41.3 

34.9 

39.7 

34.9 

36.5 

27 

42.9 

46 

49.2 

50.8 

57.1 

55.6 

1.6 

Vērtējums par studiju daļas  darbību  (3gad. programma)  

Pilnībā neapmierina Neapmierina Apmierina Ļoti apmierina Nav atbildes  

0 20 40 60 80 100 

Pieejamība  

Informācijas apmaiņa 

Savstarpējā komunikācija 

Maksas pakalpojumu 

Dokumentu aprite 

24.5 

20.8 

18.9 

18.9 

7.5 

17 

73.6 

79.2 

79.2 

67.9 

86.8 

79.2 

7.5 

Vērtējums par studiju daļas  darbību  (2gad. programma)  

Pilnībā neapmierina Neapmierina Apmierina Ļoti apmierina Nav atbildes  
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26.att. Divgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar studiju daļas darbību   (% 
attiecības) 

3.7.$Studējošo$līdzdalība$studiju$procesa$pilnveidošanā$
Studenti aktīvi līdzdarbojas studiju procesā un  studiju procesa pilnveidošanā: 

- piedalās   LURMK  rīkotajos informatīvajos pasākumos,  radoši prezentē   studiju 

programmu  Atvērto durvju dienā, izglītības izstādē „Skola”;  

- darbojas studentu pašpārvalde, tās pārstāvji piedalās Koledžas padomes sēdēs, tādā veidā 

nodrošinot līdzdalību studiju procesa īstenošanas problēmu identificēšanā, pilnveidē un 

īstenošanā. Būtiska nozīme Studentu pašpārvaldes pārstāvjiem ir koledžas darbībai svarīgu 

dokumentu apspriešanā un lēmumu pieņemšanā;  

- līdzdalība pētnieciskajā darbā – katru gadu aktīvākie   studenti līdzdarbojas attiecīgu   

mācībspēku zinātniski pētniecisko projektu izstrādē; 

- regulāras studentu aptaujas par studiju procesa norisi, akadēmiskā personāla darba 

novērtējumu, atsevišķu studiju kursu nozīmi, to norises kvalitāti u.c. Studentu aptaujās 

izteiktie ieteikumi, problēmas vai nepilnības tiek izmantoti aptauju analīzē. Iegūtie rezultāti 

tiek prezentēti koledžas akadēmiskā personāla sanāksmēs un Koledžas padomes sēdēs; 

- Studentu  prezentācijās sagatavotie informatīvie materiāli, tiek izmantoti mācību procesā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


