2018. GADA
PUBLISKAIS PĀRSKATS

Rīga
2019

2018. gada publiskais pārskats izstrādāts saskaņā ar Latvijas Universitātes Rīgas
Medicīnas koledžas (turpmāk – LU RMK) nolikumu, Augstskolu likuma 75. panta pirmo
daļu, Publisko aģentūru likuma 2. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14. pantu
un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr. 413 “Noteikumi par gada
publiskajiem pārskatiem”.
Pārskatā izmantoti 2018. gada svarīgākie dati par LU RMK darbību: dati no pārskatiem,
informācijas sistēmas (LUIS), atskaitēm Latvijas Centrālās statistikas pārvaldei, kā arī
LU RMK darbinieku sagatavotie materiāli.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079, Latvija
koledza@rmkoledza.lv
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Par LU RMK
2018. gada prioritātes un galvenie darbības rezultāti
2018. gadā koledžā notika studiju virzienā „Veselības aprūpe” akreditēto studiju
programmu ‘”Ārstniecība” (kods 41721), „Māszinības” (kods 41723) un “Masāža un
hidroterapija” (kods 41722) īstenošana.
Pamatojoties uz līgumu ar Veselības ministriju par ārstu palīgu apmācību
Neatliekamās medicīnas ārsta palīga kvalifikācijas ieguvei, 2018. gadā koledža saņēmusi
33 120 euro studiju programmas īstenošanai. 2018. gadā ieņēmumi no studiju maksas
bijuši 83 065 euro.
Ārstniecības personu kvalifikācijas atbilstības pārbaudes īstenošanas ieņēmumi
2018. gadā bijuši 7 815 euro, salīdzinot ar 2017. gadu, pieaudzis pieprasījums pēc
pakalpojuma un ieņēmumi palielinājušies par 15%.
2018. gadā LU studiju virzienā Veselības aprūpe izstrādātās stratēģijas STEM
studiju programmu pilnveidei realizācijai Eiropas reģionālās attīstības fonda
līdzfinansēta projekta „Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras
modernizācija un resursu koncentrācija” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/010) ietvaros
veikts:
- iepirkumi Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) par monitoru, LCD paneļu un
interaktīvā ekrāna iegādi;
- izsludināts iepirkums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā par datoru,
videokameru un konferenču zāles aprīkojuma iegādi „Simulāciju centra IT
nodrošinājums”;
- noslēgti līgumi visām iepirkuma daļām (30200000-1 Datoru iekārtas un piederumi;
32323500-8 Videonovērošanas sistēma; 32232000-8 Videokonferenču iekārtas);
- saņemts un uzstādīts IT un konferenču zāles aprīkojums.
Zinātnisko projektu finansējumam projektu pieteikumu konkursā tika novirzīti
finanšu līdzekļi no koledžas pašu ieņēmumiem 24 700 euro apmērā.
2018. gadā saņemts grāmatu dāvinājums no privātpersonām 1 182 euro apmērā,
no juridiskām personām – 57 euro apmērā.
Kopumā izvērtējot plānotās aktivitātes pārskata periodā un koledžas darbību
2018. gadā, pozitīvi vērtējama akreditēto studiju programmu īstenošana, zinātniski
pētnieciskā darbība un starptautiskā sadarbība, personāla attīstība, finanšu līdzekļu
piesaiste un infrastruktūras pārvaldība.

LU RMK padome
LU RMK padome ir personāla koleģiāla pārstāvniecības, vadības un
lēmējinstitūcija. Pārskata periodā atbilstoši savai kompetencei padomē tika pieņemti
lēmumi par studiju programmu attīstību un kārtējiem jautājumiem, zinātniski pētniecisko
darbību, iekšējo normatīvo aktu grozījumiem, personāla, finanšu un citiem koledžas
būtiskiem jautājumiem.
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LU RMK amatu struktūra
2018. gadā nav notikušas izmaiņas LU RMK amatu struktūrā.
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Pamatinformācija
Studiju programmas
Programmas nosaukums
un līmenis
Programmas nosaukums
LRI kods
Apjoms KP
Iegūstamais grāds
Iegūstamā kvalifikācija
Īstenošanas vieta/-s
Īstenošanas valoda/-s
Programmas direktors

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programma
Ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija (LKI 5.līmenis)
Māszinības
41723
120
Māsa
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Hipokrāta
iela 1, Rīga, LV-1079, Latvija
Latviešu
Linda Alondere

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
Programmas nosaukums programma
un līmenis
Ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija (LKI 5.līmenis)
Programmas nosaukums Māszinības
LRI kods
41723
Apjoms KP
80

Iegūstamais grāds
Iegūstamā kvalifikācija
Īstenošanas vieta/-s
Īstenošanas valoda/-s
Programmas direktors

Internās aprūpes māsa/ Bērnu aprūpes māsa/ Ķirurģiskās
aprūpes māsa/ Ambulatorās aprūpes māsa/ Anestēzijas,
intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Hipokrāta
iela 1, Rīga, LV-1079, Latvija
Latviešu
Linda Alondere

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
Programmas nosaukums programma
un līmenis
Ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija (LKI 5.līmenis)
Programmas nosaukums Ārstniecība
LRI kods
41721
Apjoms KP
120

Iegūstamais grāds
Iegūstamā kvalifikācija
Īstenošanas vieta/-s
Īstenošanas valoda/-s
Programmas direktors

Ārsta palīgs; Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs;
Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Hipokrāta
iela 1, Rīga, LV-1079, Latvija
Latviešu
Signe Mahere

Programmas nosaukums Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
un līmenis
programma
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Ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija (LKI 5.līmenis)
Programmas nosaukums Ārstniecība
LRI kods
41721
Apjoms KP
80

Iegūstamais grāds
Iegūstamā kvalifikācija
Īstenošanas vieta/-s
Īstenošanas valoda/-s
Programmas direktors

Ārsta palīgs; Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs;
Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs
Rīga
Latviešu
Signe Mahere

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
Programmas nosaukums programma
un līmenis
Ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija (LKI 5.līmenis)
Programmas nosaukums Masāža un hidroterapija
LRI kods
41722
Apjoms KP
80

Iegūstamais grāds
Iegūstamā kvalifikācija
Īstenošanas vieta/-s
Īstenošanas valoda/-s
Programmas direktors

Masieris
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Hipokrāta
iela 1, Rīga, LV-1079, Latvija
Latviešu
Sandra Seimane

Studējošo skaits
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās kopā 2018. gadā
uzņemti 306 studējošie (skat. 1. tabulu).
1. tabula. 2018. gadā uzņemtie studējošie

Programma 

Māszinības

Ārstniecība

Masāža un
hidroterapija

KOPĀ

137

142

27

306

137, t.sk. 25
studijām
vēlākos studiju
posmos

45, t.sk. 2
studijām
vēlākos studiju
posmos
97
(Neatliekamās
medicīnas
ārsta palīgs)

--

182, t.sk. 27
studijām
vēlākos studiju
posmos

Studentu skaits 
Finansējuma avots

Valsts budžeta
līdzekļi speciālistu
sagatavošanai
Līgums ar NMPD
--

--

97

124

7

Fizisko personu
līdzekļi

--

--

27, t.sk. 2
studijām
vēlākos studiju
posmos
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2018. gada 31. decembrī kopējais studējošo skaits ir 536 (skat. 2. tabulu).
2. tabula. Kopējais studējošo 2018. gada 31.decembrī

Programma 

Māszinības

Ārstniecība

Masāža un
hidroterapija

KOPĀ

270

204

62

536

270

102

--

372

--

102

62

164

Studentu skaits 
Finansējuma avots

Valsts budžeta
līdzekļi speciālistu
sagatavošanai
Juridisko un
fizisko personu
līdzekļi

2018. gadā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomus saņēmuši un
profesionālo kvalifikāciju ieguvuši kopā 239 absolventi (skat. 3. tabulu).
3. tabula. 2018. gadā kvalifikāciju ieguvušo skaits

Programma 

Māszinības

Ārstniecība

Masāža un
hidroterapija

KOPĀ

88

125

26

239

--

149

Studentu skaits 
Finansējuma avots

Saskaņā ar līgumā
ar IZM un
Vienošanās
protokolā
noteikto par
valsts budžeta
līdzekļiem
sagatavoto
speciālistu skaitu
Saskaņā ar līgumu
ar NMPD

87 (Māsa)
1 (Internās
aprūpes māsa)

--

20 (Ārsta
palīgs)
34
(Neatliekamās
medicīnas
ārsta palīgs)
7
(Ambulatorās
aprūpes ārsta
palīgs)
47
(Neatliekamās

--

47

90

8

Par fizisko
personu
līdzekļiem

--

medicīnas
ārsta palīgs)
17
(Neatliekamās
medicīnas
ārsta palīgs)

26 (Masieris)

43

Studējošo mobilitāte
4. tabula. Studējošo mobilitāte 2018./2019. studiju gadā
LU RMK studentu, kas
piedalījās mobilitātē,
skaits
10
1
7

Māszinības
Ārstniecība
Masāža un hidroterapija

Ārvalstu studentu, kas
mobilitātes ietvaros studēja/
bija praksē LU RMK, skaits
16
4
3

Publikācijas
Pārskata periodā LU RMK docētāji aktīvi piedalījās zinātniski pētnieciskajā darbībā,
tika izstrādātas publikācijas gan veselības aprūpē jomā, gan starpdisciplinārās.
5. tabula. Personāla izstrādātās publikācijas
Npk

2.

Autori
L.Alondere, A.Bukulīte,
A.Melbārde-Kelmere,
J.Kuzņecova,T.Frank,
D.Voita
B.Avota

3.

M.Firgere, T.Voits, D.Voita

4.

D.Guseinova, I.Tarelkina

5.

R.Juhņēviča, L.Alondere

1.

Publikācijas nosaukums
Simulācija ētikā aprūpes procesā, LU
76.Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija
“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”,
tēzes, p.42-43.
Gatavības izvērtējums ārstniecības personu
profesionālai pilnveidei tālmācībā, LU 76.
Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija
“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” ,
tēzes, 30-31.
Arteriālais asinsspiediena analīze medicīnas
studentiem, LU 76.Starptautiskās zinātniskās
konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi
medicīnas koledžās” , tēzes, p.32-33.
Sarkopēnijas diagnostika ambulatorajā praksē, LU
76.Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija
“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”,
tēzes, .p36-37.
Dzīves kvalitāte sociālās aprūpes centra klientiem
klientu ar muguras sāpēm motivācija ārstnieciskai
vingrošanai, LU 76.Starptautiskās zinātniskās
konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi
medicīnas koledžās”, tēzes, p.65-66.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

I.Jokste, D.Voita, A.Kauliņa

Raksturīgas muguras deformācijas jauniešiem no
18-25 gadiem, LU 76.Starptautiskās zinātniskās
konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi
medicīnas koledžās”, tēzes, p.44-45.
L.Kalniņa, L.Alondere
Klientu ar muguras sāpēm motivācija ārstnieciskai
vingrošanai. LU 76.Starptautiskās zinātniskās
konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi
medicīnas koledžās” , tēzes, p.50-51.
M.Klimaševska, B.Avota
Dzīves kvalitātes novērtējums pacientiem pēc
apdeguma traumas vēlīnā rehabilitācijas periodā.
LU 76.Starptautiskās zinātniskās konferences
sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas
koledžās”, tēzes, p.60-61.
J.Kopilova, I.Tarelkina
Biežāk sastopamie sirds ritma traucējumi
kardimiopātijas pacientiem, LU 76.Starptautiskās
zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie
pētījumi medicīnas koledžās”, tēzes, p.54-55.
J.Kuzņecova, A.Dimitrijeva
Māszinību studentu profesijas izvēles ietekmējošie
faktori, LU 76.Starptautiskās zinātniskās
konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi
medicīnas koledžās”, tēzes, p.63-64.
A.Nasteviča, T.Voits, D.Voita Uzmanības noturība bērniem un jauniešiem ar
intelektuālās attīstības traucējumiem, LU
76.Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija
“Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”,
p.17-19.
A.Pańczuk, M.Tokarska –
Prevention of Lyme borrelosis among students
Rodak, I.Tarelkina, D.Voita
from Poland and Latvia. in “Health Problems Of
Civilization”, p.45-52.
A.Pańczuk, M.TokarskaProfilaktyka boreliozy z Lyme wśród studentów z
Rodak, I.Tarelkina, D.Voita
Polski i Łotwy Prevention of Lyme borreliosis
among students from Poland and Latvia Hygeia
Public Health, 2018, 53(3), p.307-312, tēzes
M.Rogača, D.Voita, A.Kauliņa Vecāku zināšanas par bērnu skoliozes diagnostiku
un profilaksi., LU 76.Starptautiskās zinātniskās
konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi
medicīnas koledžās”, tēzes, p.22-23.
V.Šverina, T.Ratniece
Māszinību studentu klīniskās mācību vides izpēte,
LU 76.Starptautiskās zinātniskās konferences
sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas
koledžās”, tēzes, p.15-16.
H.Turauska, O.Šuba,
“From gathering mushrooms to ICU – amatoxin
S.Seimane
poisoning – a case report. Abstracts of Acute and
General Medicine congress, London, UK.
K.Vasiļauska, S.Seimane
“Melioidosis –an underrecognized, potentially fatal
tropical infection in Europe – a case report.
Abstracts of Acute and General Medicine congress,
London, UK.
D.Voita, A.Bukulite,
Approbation of International Survey „Missing
A.Kaulina, L.Alondere
Nursing Care” in Latvia, Abstracts of 7th
10

19.

D.Voita, A.Nastevica,
A.Bukulite

International Nursing Management Conference,
Turcija Bodrum, p.101-102.
Interdisciplinary Team work in Health Care process
of children and youngsters with development
disorders, Abstracts of 7th International Nursing
Management Conference, Turcija Bodrum, p.93.

Projekti
6. tabula. LU RMK dalība projektos
Projekta nosaukums un
līguma numurs
2018/01 Pacientu ar dažādas
izcelsmes sāpēm dzīves
kvalitātes izvērtēšana un
paaugstināšana ar
nemedikamentozās terapijas
metodēm veselības aprūpē.
2018/02 Nepilnīgi veikta
pacientu aprūpe Latvijā
2018/03 Zinātniski –
praktiskā materiāla
medicīnas ētikā un studiju
kursa „Ētika medicīnā un
klīniskie pētījumi” izstrāde
2017/02 Jaundzimušo sepses
biežums hospitalizētiem
jaundzimušiem 3 gadu laikā,
tās ierosinātāji, riska faktori
un mirstība
2017/04 Medicīnas studentu
klīniskās prakses vietas un
studentu turpmākās karjeras
attīstības izpēte

Projekta
vadītājs

A.Kauliņa

L.Alondere

S.Villere

L.Dāboliņa

J.Kuzņecova

Projekta mērķis
Pamatojoties uz jaunākajām zinātniskipraktiskajām atziņām veikt pacientu ar
dažādas izcelsmes sāpēm dzīves
kvalitātes izvērtēšanu un izstrādāt tās
paaugstināšanas nemedikamentozu
terapijas metodiku.
Noteikt nepilnīgi veiktas pacientu
aprūpes galvenos iemeslus Latvijā,
salīdzināt tos ar rezultātiem no
līdzīgiem pētījumiem starptautiskā
mērogā.
Izstrādāt uz jaunākajiem
zinātniskajiem pētījumiem pamatotu
zinātniski – praktisko materiālu
medicīnas ētikā un studiju kursu „Ētika
medicīnā un klīniskie pētījumi”
Noteikt jaundzimušo sepses biežumu
no visiem hospitalizētiem
jaundzimušiem 3 gadu laikā, izpetīt
sepses ierosinātājus riska faktorus un
mirstību.
Izpētīt un analizēt klīniskās prakses
īstenošanu un norisi, kā arī apzināt
studentu tālākās karjeras attīstības
ietekmējošos faktorus saistībā ar
klīniskās prakses vietu

Konferences
Tika nodrošināta akadēmiskā personāla dalība starptautiskās zinātniskās
konferencēs ārpus Latvijas zinātniskās darbības rezultātu prezentācijai un profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšanai, LU 76. zinātniskās konferences ietvaros organizēta
konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, sadarbībā ar LU PSK
aprīlī organizēta 8. studentu zinātniski praktiskā konference, 2018. gada novembrī tika
organizēta 6. zinātniski-praktiskā konference „Studentu un mācībspēku kopējās zinātniskās
darbības aktualitātes 2018. gadā”.
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7. tabula. Personāla dalība konferencēs
Konferences
nosaukums

Prezentāciju
skaits

Pārstāvētās
valstis

Finansējuma
avots

LU PKUS un LU
RMK 9.studentu
konference “Sāpes”

14

LV

LU PKUS un
LU RMK

Sestais Latvijas
Universitātes Rīgas
Medicīnas Koledžas
studentu un
pasniedzēju kopējo
pētījumu Zinātniski
praktiskais
seminārs

16

LV

LU RMK

Pirmais seminārs
“Simts minūtes
zinātnei”

3

LV

LU RMK

2

Turcija, LU,
ASV, Vācija,
Igaunija,
LU RMK
Zviedrija
u.c.

International
Nursing
Management
Conference, Turcija
Bodrum
LU
76.Starptautiskās
zinātniskās
konferences sekcija
“Starpdisciplinārie
pētījumi medicīnas
koledžās
Acute and General
Medicine congress,
London, UK.

14

2

LU, Vācija
u.c.

LU, UK u.c.

Konferences rezultāti
Studentu prezentēšanas
un analītiskās domāšanas
attīstīšana, starpkoledžu
sadarbība
Studentu prezentēšanas
un analītiskās domāšanas
attīstīšana, sadarbības
veicināšana pētniecībā
starp akadēmisko
personālu un studentiem,
intereses veicināšna par
pētniecības iespējām
koledžā
Kolektīva sadarbības
stiprināšana, akadēmiskā
un administratīvā
personāla intereses un
izpratnes par pētniecību
aktualizēšana
Starpvalstu sadarbība,
jaunāko koledžā veikto
pētījumu prezentācija,
koledžas atpazīstamības
veicināšana (D.Voita
piedalījās konferences
Zinātniskajā komitejā)

LU

Jaunāko koledžā veikto
pētījumu prezentācija,
koledžas atpazīstamības
veicināšana, starpkoledžu
sadarbība

LU RMK

Jaunāko koledžā veikto
pētījumu prezentācija,
koledžas atpazīstamības
veicināšana
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Personāls
Akadēmiskais un vispārējais personāls
2018. gada 1. janvārī LU RMK tika nodarbināti 74 darbinieki, no kuriem astoņi veica
gan akadēmiskā, gan vispārējā personāla darbu.
1. attēls. Darbinieku skaits

34; 41%

mācībspēki

48; 59%

pārējie

LU RMK darbinieku vecuma struktūra nodrošina darbības stabilitāti, pieredzes
pārmantojamības iespējas un ilgtspējību.
2. attēls. Darbinieku vecuma struktūra

9; 12%
14; 19%
līdz 30
30-39

19; 26%

40-49
50-59

19; 26%

60+

13; 17%
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Studējošie un Studējošo pašpārvaldes darbība
Studējošo pašpārvaldes darbībai 2018. gadā tika piešķirts finansējums 8057 euro
apmērā. Finansējums tika izlietots pamatdarbības nodrošināšanai, atbalsta sniegšanai,
svētku, labdarības, sporta, kultūras, valsts svētku un piemiņas dienu pasākumu
organizēšanai. RMK Studējošo pāšpārvalde piedalījās izstādē "Skola", ERASMUS un Nordplus
pasākumos. 2018. gadā tika iegādāti T-krekli ar koledžas logo, kalendāri pēc pašpārvaldes
pasūtījuma, jaunākā daiļliteratūra bibliotēkai, abonēti žurnāli GEO un Santa.
Turpinot iepriekšējo gadu tradīcijas, aktīvajiem studentiem tika piešķirtas atlaides
studiju maksai.

Starptautiskā sadarbība
Pārskata periodā tika īstenojota dalība Erasmus+ programmā un Nordplus
programmas 4 projektos, izstrādāts un atkārtoti iesniegts projekta pieteikums Erasmus+
programmā divpusēja sadarbības līguma īstenošanai ar Gruziju – Tbilisi Medicīnas
universitāti, kā arī iesniegti 3 projekta pieteikumi Nordplus programmā, turpināta
partnerība Interreg Central Baltic projektā.
Starpatautiskajos apmaiņas braucienos gūtā pieredze tiek izmantota studiju un
pētnieciskajā darbā, par to tiek informēti darbinieki, gūtās atziņas pozitīvi ietekmē lēmumu
pieņemšanu par uzlabojumiem studijās un pētniecībā, infrastruktūras attīstībā un
turpmākās darbības plānošanā.

Budžeta sadalījums un izlietojums 2018. gadā
8. tabula. Augstskolas/koledžas ieņēmumi
Rindas
kods

Ieņēmumu veids

Ieņēmumu
apmērs, EUR

9000 Iestādes ieņēmumi (9100.+9200.+9300.rinda)

1 610 356

9100 Ieņēmumi studijām (9110.+9120.+9130.+9140.rinda)

1 443 173

9110

1 311 654

9111

Dotācijas no valsts budžeta
tajā skaitā ieņēmumi no ES struktūrfondiem

56 078

9120

Pašu ieņēmumi no studiju maksas

83 065

9130

Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

46 754

9140

Pārējie ieņēmumi

1700

9200 Ieņēmumi zinātniskajai darbībai

(9210.+9220.+9230.+9240.rinda)

9210
9211

Ieņēmumi no valsts budžeta

(9211.+9212.+9213.+9214.+9215.+9216.rinda)
tajā skaitā ieņēmumi no ES struktūrfondiem
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9212

Ieņēmumi no LZP grantiem un programmām

9213

Zinātnes bāzes finansējums

9214

Valsts pētījumu programmu finansējums

9215

Zinātniskās darbības attīstības finansējums

9216

Pārējie ieņēmumi no valsts budžeta

9220

Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

9221
9230
9240

Tajā skaitā ieņēmumi no līgumdarbiem ar
ārvalstu juridiskajām personām
Ieņēmumi no līgumdarbiem ar Latvijas Republikas
juridiskajām personām
Pārējie ieņēmumi zinātniskajai darbībai (norādīt
būtiskākos)

9300 Pārējie ieņēmumi (norādīt būtiskākos)

167183

Ieņēmumi par nomu un īri

97 210

Ieņēmumi no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta
realizācijas

48 427

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem

9 565

9. tabula. Augstskolas/koledžas izdevumi

Rindas
kods

Izdevumu veids

Kods

Izdevumu
apmērs,
EUR

A

B

C

1

10000 Iestādes izdevumi
(10010.+10020.+10030.+10040.+10050.+10060.+10070.ri
nda)
10010 Darba samaksa

1 610 969

1100

859 976

10011

akadēmiskajam personālam

431 109

10012

administratīvajam personālam

149 973

10013

vispārējam personālam

278 894

10020 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

1200

238 545

10030 Preces un pakalpojumi

2000

315 216

10031

Komandējumi un dienesta braucieni

2100

7 261

10032

Pakalpojumi

2200

259 244
15

10033

no tiem komunālie pakalpojumi

2220

72 147

10034

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita 5000.kodā

2300

38 611

10035

Izdevumi periodikas iegādei

2400

1 546

10036

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

2500

8 554

10040 Subsīdijas un dotācijas

3000

0

10050 Pamatkapitāla veidošana

5000

52 464

1051

5200

49 492

10060 Sociālie pabalsti

6000

144 647

10061

tajā skaitā stipendijas

6291

144 647

10062

transporta izdevumu kompensācijas

6292

pamatlīdzekļi

10070 Pārējie izdevumi (norādiet būtiskākos)
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Komunikācija ar sabiedrību un pasākumi
2018. gadā tika realizēti vairāki koledžas tēla popularizēšanas pasākumi, tajā skaitā
dalība Ēnu dienā, tika apmeklētas vairākas karjeras dienas Latvijas novados un atsevišķās
izglītības iestādēs, kā arī dalība izstādē “Skola 2018”. Kopā ar pacientu biedrību “Par sirdi.lv”
tika organizētas Pasaules sirds dienas vairākos Latvijas novados.
Uzņemšanas periodā tika realizēta apjomīga reklāmas kampaņa, kas bija vērsta uz
jaunu studentu piesaisti un koledžas tēla popularizēšanu. Notika aktīva sadarbība ar
studentiem un absolventiem. Reklāmas kampaņas ietvaros koledžas studenti piedalījās
vairākos pilsētas svētkos, konkursos, olimpiādēs un festivālos, kuru laikā tika demonstrētas
koledžā iegūtās prasmes un sniegta informācija par studiju iespējām.
2018. gadā koledžas pārstāvji un studenti piedalījās vairāk nekā 30 pasākumos
koledžas tēla popularizēšanai (skat. 10. tabulu). Tika veikti vairāki uzlabojumi un
papildinājumi koledžas mājaslapā, nolūkā to uzturēt atbilstoši mūsdienu tehniskajām
prasībām. Notika aktīva informācijas aprite koledžas facebook profilā, kā rezultātā cilvēku,
kas seko koledžas darbībai un aktualitātēm sociālajos tīklos, skaits pieauga no 700 līdz 1700.
10. tabula. Pasākumi LU RMK tēla popularizēšanai
Datums
25.01.

Vieta
Tukums

31.01.

LU RMK

Marts

14.02.
15.02.
22.-24.02
23.03.

Aprīlis

24.04.

LU RMK
Liepāja
Ķīpsala
LU RMK
Daugavpils
Medicīnas
koledža

Mēnesis
Janvāris

Februāris

Nosaukums
Karjeras dienas
Starptautiskā masāžas
olimpiāde "Masāžas prasmes"
Ēnu dienas 2018
Izstāde "Skola skolā 2018"
Izstāde “Skola 2018”
Atvērto durvju diena
3.Starptautiskais studentu
meistarības konkurss
16

25.04

Rīga

05.05.
14.05.

Ķegums
Rīga
RSU Sarkanā
Krusta
koledža
LU RMK
Jelgava
Ozolnieku
nov., Salgale
Rugāji
Līgatne
Cēsis
Jelgavas raj.,
Nākotne

15.-19.05
Maijs

19.05.
20.-21.05
21.05.
23.05.
08.06.
21.07.

Jūnijs
Jūlijs

27.-29.07.

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

27.09.

LU

29.09

Rīga

02.10.

Rīga

17.10.
18.10.
01.11.
06.11.
07.11.

Valmiera
Beverīna
Ogre
Madona
Ulbroka

11.11.

Rīga

13.11.
13.11.
16.11.
22.11.
06.12.

Iecava
LU RMK
Rīga
Viļaka
Jelgava

Starpkoledžu 9.boulinga
turnīrs
„Stipro skrējiens”
Lattelecom Rīgas maratons
RSU Sarkanā Krusta koledžas
Veselības aprūpes studentu
olimpiāde
Atvērto durvju diena
HELSUS festivāls
DZaB “Ķepu ķepā”
apmeklējums
ParSirdi
LU Sporta spēles
Cēsu pilsētas svētki
Pirts un Veselības festivāls
Latvijas Māsu asociācijas
konference
Pasaules Sirds diena
Aprūpes centra “Mežciems”
apmeklējums
Karjeras diena
ParSirdi
Karjeras diena
Karjeras diena
Karjeras diena
Lāčplēša dienai veltīts Lāpu
gājiens
ParSirdi
Donordiena
STARO Rīga skrējiens
Karjeras diena
ParSirdi

2019. gadā plānotie pasākumi
2019. gadā koledžā plānots turpināt piedalīties sabiedrības izglītošanas pasākumos,
organizējot pasākumus kopā ar pacientu biedrību “Parsirdi.lv”, piedalīties pilsētas svētkos
un sadarboties ar pašvaldībām.
Nozīmīgi koledžas tēla reklamēšanas pasākumi, kuros koledža piedalīsies ir izstāde
“Skola 2019” un “Skills Latvia”, kuri norisinās Ķīpsalas izstāžu zālē un pulcē vienkopus
skolēnus no visas Latvijas.
Pasākumi tiek organizēti katras studiju programmas ietvaros – gan ar mērķi
popularizēt tās rezultātus, gan gūt jaunu pieredzi un sadarbības partnerus. Tiek plānota
3. Starptautiskā studentu olimpiāde “Masāžas prasmes”, dalība Pasaules masieru Olimpiādē
Kopenhāgenā Dānijā, Pirts dienas, dalība Helsus festivālā un Pasaules labsajūtas dienā
(Global Wellness Day).
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Studiju programmā “Ārstniecība” notiks mācību procesa reorganizācija saistībā ar
Simulācijas centra atvēršanu: mācību procesa specializētajos studiju kursos tiks integrētas
simulācijas praktiskās un teorētiskās nodarbības. Tiks veidotas starpdisciplināras
speciālistu – mācībspēku grupas, kas izstrādās simulācijas mācību materiālus un praktiskos
uzdevumus, lai tie ietvertu studentu zināšanas un kompetences, kā arī prasmes dažādos
studiju norises līmeņos. 2019. gadaā paredzēts uzsākt mācību grāmatas un rokasgrāmatas
“Elektrokardioloģija” izstrādi, iekļaujot tajā informāciju par dažādām sirds un asinsrites
sistēmas saslimšanām, kas ir ļoti būtiska medicīnas nozares studējošiem. Plānots izstrādāt
kabatas rokasgrāmatu par diagnostiku pie dažādiem patoloģiskiem procesiem, kas atainoti
elektrokardiogrāfijas pieraksta vizualizācijā. Šī rokasgrāmata sniegs neatsveramu palīdzību
jauniem speciālistiem, kas uzsāk darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā kā
brigādes vadītāji, un vēl nav ieguvuši plašu darba pieredzi.
Turpinās koledžas starptautiskas aktivitātes. Būtiskākie starptautiskie pasākumi tiek
plānoti pavasarī un rudenī. Pirmais starptautisko aktivitāšu posms sākas 23. aprīlī, kad
notiek SimE projekta simulācijas izspēles un analīzes pasākums Rīgā, 24. aprīlī
Starptautiskās nedeļas ietvaros tiek organizēta 1. Starptautiskā studentu konference “Make
Health Happen”. No 13.-17. maijam koledžā notiek Starptautiskā Erasmus+ nedēļa, savukart
21. maijā koledža piedalās TET maratonā. Nākamais starptautisko aktivitāšu posms tiek
plānots novembrī: no 11.-15. novembrim tiek organizēta Starptautiskā Erasmus+ nedēļa un
14.-15. novembrī – ikgadējā 6. Starptautiskā zinātniskā konference ”Aktualitātes veselības
aprūpes pilnveidē:mūsdienas un nākotne”.
Turpinās LU RMK dalība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētajā
projektā „Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un
resursu koncentrācija” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/010). Projekta kopējais finansējums,
tai skaitā koledžas ieguldījums, ir 364 000 euro, no tiem 2019. gadā apgūstami 339 539 euro.
2019. gadā projekta ietvaros ir paredzēta aprīkojuma iegāde klīnisko un praktisko prasmju
apguvei, kā arī neatliekamās medicīnas un intensīvās terapijas, bērna un sievietes veselības
aprūpes, ķirurģijas un traumatoloģijas, internās medicīnas un pacientu aprūpes dažādo situāciju
simulācijai. Praktiskās nodarbības jaunizveidotajā simulāciju centrā paredzēts uzsākt
2019. gada oktobrī.
Koledžas reklamēšana norisinās arī Latvijas skolu organizētajās karjeras dienās,
pilsētas svētkos, citu koledžu organizētajās olimpiādēs un meistarības konkursos, koledžas
organizētajās atvērtajās durvju dienās, kā arī festivālos, kuru mērķis ir sabiedrības veselības
veicināšana.
Turpinās darbs pie mājaslapas uzlabošanas, lai tīmekļa vietnē ievietotā informācija
veiksmīgāk sasniegtu studentus un jaunos mājaslapas apmeklētājus. Pēc nepilnvarotas
piekļuves koledžas Facebook kontam un tā dzēšanas tika izveidots jauns konts, kurā,
pateicoties aktīvam darbam, tika atgūta daļa lapas sekotāju.
Lai efektīvāk nodotu informāciju skolēniem, tika izveidots tīmekļa vietnes Instagram
konts, kurā tiek publicēti foto no LU RMK studentu ikdienas.
Uzņemšanas periodā tiek organizēta “Uzņemšanas reklāmas kampaņa”. Kuras laikā
tiek ievietota informatīvā reklāma par koledžu un studiju iespējām gan radio, gan drukātajā
presē, gan Facebook un Google platformās.
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