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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 

Profesionālo studiju programma „Fizioterapija“ ar integrētu bakalaura grādu veselības 

aprūpē ir otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (piektais profesionālās 

kvalifikācijas līmenis).  

Programmas mērķis ir nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām 

atbilstošas nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, fizioterapeita profesijas 

standartam atbilstošas, praksē piemērojamas profesionālās studijas fizioterapijā. 

Programmas galvenie uzdevumi ir: 

 sagatavot piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa speciālistus fizioterapijā ar 

bakalaura grādu veselības aprūpē;  

 sekmēt fizioterapeitu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un 

starptautiskajā darba tirgū; 

 īstenot padziļinātu zināšanu apguvi fizioterapijā, kas nodrošina iespēju veidot 

jaunas vai pilnveidot esošās darba prasmes un sagatavot studentus jaunrades, 

pētnieciskajam un pedagoģijas darbam nozarē.  
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2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI  ZINĀŠANU, 
PRASMJU UN KOMPETENČU FORMĀ 

 Profesionālās bakalaura studiju programmas Fizioterapija apguves gaitā studējošie 

papildina un padziļina esošās un iegūst jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes veselības  

aprūpes un fizioterapijas jomā, kas ļaus fizioterapeitam veikt šādas profesionālās darbības 

patstāvīgi vai rehabilitācijas komandas sastāvā: 

- pacienta fizioterapeitiskā izmeklēšana; fizisko un funkcionālo traucējumu ārstēšana 

saslimšanu gadījumā, ka arī komplikāciju samazināšana vai novēršana pēc saslimšanas, 

izmantojot fizioterapijas tehnoloģijas; 

- pacienta integrācija apkārtējā vidē ilgstošas saslimšanas vai nespējas gadījumā; 

- iedzīvotāju veselības veicināšana un saslimšanu profilakse; iedzīvotāju un pacientu 

izglītošana veselības jautājumos; 

- pētnieciskais darbs par vides un individuālo faktoru ietekmi uz cilvēka veselību un 

fizioterapijas pasākumu efektivitāti. 

 Studiju programmā iegūstamajiem studiju rezultātiem (zināšanām, prasmēm un 

kompetencei) jānodrošina studiju programmas mērķa un uzdevumu izpildi, tādējādi 

sekmējot Latvijas Republikas uz zināšanām un inovācijām balstītas ekonomikas izaugsmi 

un līdz ar to Latvijas Republikas labklājību un ilgtspēju. 

Zināšanas.  

 Programma paredz fizioterapeita kvalifikācijai atbilstošu teorētisko un praktisko 

zināšanu padziļinātu apguvi profesionālajā jomā, kas atbilst jaunākajiem sasniegumiem 

zinātnē (fizioterapijā, veselības aprūpē un tās apakšnozarēs), kā arī saskarzinātnēs, piemēram, 

bioķīmijā, mikrobioloģijā, biomehānikā, darba organizācijā, medicīniskajā psiholoģijā, 

pētnieciskā darba veikšanā.  

 Studiju programmas sekmīgas izpildes un studiju kursu satura apguves rezultātā 

studējošie : 

- spēj demonstrēt izpratni par sabiedrības veselību un cilvēka veselības stāvokli 

ietekmējošiem faktoriem,  

- spēj parādīt veselības aprūpes nozares un fizioterapijas profesionālās jomas svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību izpratni, 

- spēj parādīt fizioterapeita profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai 

profesijas augstāko sasniegumu līmenim,  
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- spēj izvēlēties atbilstošās metodes pacienta veselības un funkcionālā stāvokļa 

novērtēšanai, spēj patstāvīgi izvēlēties  un veikt ārstēšanu, konsultēšanu un profilakses 

darbu savas kompetences ietvaros. 

Prasmes.  

  Programmas sekmīgas apguves rezultātā studējošie iegūst augsta līmeņa 

profesionālās prasmes: spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, radoši 

veikt fizioterapeita darbu - veikt pacientu un klientu fizioterapeitisko izmeklēšanu, 

novērtēšanu, ārstēšanu, konsultēšanu un profilakses darbu, kas ir vērsts uz funkcionālo 

spēju uzlabošanu, atjaunošanu un saglabāšanu daţāda vecuma indivīdiem vai to grupām. 

 Studiju programmas izpilde un atsevišķu studiju kursu apguve balstās uz esošajām, 

skolā iegūtajām sociālajām, komunikatīvajām un izglītošanās prasmēm un sekmē labas 

komunikatīvās prasmes saskarsmē ar pacientiem, pacientu ģimenes locekļiem, 

interdisciplinārās rehabilitācijas komandas un citu nozaru profesionāļiem.  

 Piedaloties studiju programmā paredzētajos praktiskajos un laboratorijas darbos, kā 

arī akadēmiskā personāla vadībā veicot pētījumus un to rezultātus apkopojot studiju un 

bakalaura darbos, studējošie, pielietojot daţādas pētnieciskās metodes, apgūst pētījumu 

metodoloģiju veselības aprūpē un demonstrē prasmes plānot un veikt biomedicīniskos 

pētījumus un novērojumus, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, prasmi kritiski 

izvērtēt iegūtos rezultātus, veikt datu statistisko analīzi un interpretāciju, prasmi prezentēt 

un publiski aizstāvēt savu pētījumu rezultātus u.c. Studējošie spēj formulēt problēmas un 

risinājumus veselības aprūpes nozarē un fizioterapeita profesijā, tos izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. 

 Studējošie spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, plānot un virzīt savu tālāku 

mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, 

uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros 

apstākļos (1.tabula). 

1.tabula. Profesionālās bakalaura studiju programmas „Fizioterapija”  

iegūstamie studiju rezultāti prasmju formā. 

Kopīgās prasmes nozarē 
Specifiskās prasmes 

profesijā 
Vispārējās prasmes/spējas 

• Spēj kritiski izvērtēt 

daţādu fizioterapijas 

teoriju, metoţu un 

paņēmienu pamatotību un 

ticamību  

• Pārzina fizioterapeitiskās 

novērtēšanas iespējas un 

metodes  

• Spēj novērtēt pacienta 

funkcionālos traucējumus  

 • Lieto saskarsmes prasmes  

• Strādā komandā un 

patstāvīgi, veicina komandas 

darbību un pastāvīgu 

funkcionēšanu  
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• Savā profesionālajā 

darbībā izmanto uz  

pierādījumiem balstītas un 

zinātniski pamatotas 

fizioterapijas teorijas  

• Ievēro profesionālo ētiku 

un konfidencialitāti  

• Identificē pacienta vai 

sociālo grupu problēmas 

un vajadzības  

• Spēj izvirzīt terapijas 

mērķi un adekvātus 

uzdevumus, sastādīt 

terapijas plānu  

• Izvēlas un pielieto 

atbilstošas fizioterapijas 

metodes un paņēmienus  

• Strādā interdisciplināras 

rehabilitācijas komandas 

sastāvā  

• Sadarbojas ar pacienta 

tuviniekiem  

• Prot novērtēt terapijas 

procesa gaitu un rezultātus  

• Veic profilaktisko un 

izglītojošo darbu  

• Ergonomiski pareizi 

organizē savu darba vidi 

un darbu  

• Ievēro darba drošību un 

higiēnu  

• Apkopo, analizē, 

interpretē fizioterapeitiska 

rakstura informāciju  

• Izstrādā pētījumu 

projektus fizioterapijā un 

tos realizē  

• Raksta zinātniska un 

metodiska rakstura darbus  

• Piemēro fizioterapeitisko 

pētījumu rezultātus 

rehabilitācijas nozares un 

sabiedrības attīstības 

veicināšanai  

un spējas  

• Spēj novērtēt pacienta 

bojājuma, nespējas, 

līdzdalības un invaliditātes 

pakāpi  

• Pārzina fizioterapijas 

tehnoloģijas, prot pielietot 

tās fizioterapeita darbā  

• Sekmē pacienta 

iekļaušanos aktīvā sociālajā 

apritē  

• Izvēlas fizioterapeitiskās 

novērtēšanas metodes 

atbilstoši pacienta 

vajadzībām  

• Veic pacienta 

fizioterapeitisko 

novērtēšanu  

• Izskaidro fizioterapeitiska 

rakstura informāciju 

pacientam saprotamā valodā  

• Izvēlas fizioterapijas 

ārstēšanas metodes atbilstoši 

pacienta problēmām  

• Veic pacientam atbilstošu 

fizioterapiju  

• Novērtē terapijas rezultātu  

• Izstrādā un saskaņo 

pacienta fizioterapijas 

programmu sadarbībā ar 

citiem rehabilitācijas 

komandas speciālistiem  

• Ārstēšanas procesā aktīvi 

sadarbojas ar citiem 

rehabilitācijas komandas 

dalībniekiem  

• Veic pacienta un viņa 

tuvinieku izglītošanu  

• Konsultē piederīgos, citus 

speciālistus par 

fizioterapijas jautājumiem  

 

• Veic savu darbu patstāvīgi 

un spēj pieņemt 

nepieciešamos lēmumus  

• Paredz un novērtē lēmumu 

iespējamo ietekmi  

• Spēj argumentēt savu 

viedokli 

• Veido un saglabā 

profesionālās saites ar citiem 

speciālistiem  

• Iegūst, analizē un atlasa 

informāciju  

• Noformē, sistematizē un 

glabā informācijas 

dokumentus  

• Pilnveido profesionālās 

zināšanas un prasmes 

tālākizglītības procesā  

• Savā darbā ievēro pastāvošo 

likumdošanu  

• Izstrādā rekomendācijas 

likumdošanas aktu, projektu 

un līgumu pilnveidošanai  

• Prot izmantot ekonomikas 

un uzņēmējdarbības 

zināšanas  

• Piedalās profesionālo 

asociāciju un nevalstisko 

organizāciju pasākumos  

• Informē sabiedrību par 

veselīga dzīves veida un 

rehabilitācijas pasākumu 

nozīmi veselības atjaunošanā 

un profilaksē  

• Prot radoši domāt  

• Lieto datoru informācijas 

apstrādei, glabāšanai un 

prezentācijai  

• Pielieto  praksē teorētiskās 

zināšanas, profesionālās 

iemaņas un prasmes, tās 

nepārtraukti pilnveidojot  
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Profesionālā kompetence.  

 Studējošo sekmīga profesionālās kompetences iegūšana un pētnieciskā darbība 

profesionālās bakalaura studiju programmas prasību izpildē veselības aprūpes jomā ir 

iespējama tikai ciešā sadarbībā ar programmas realizācijā iesaistīto akadēmisko personālu 

un studiju biedriem.  

 Studējošie spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju veselības aprūpes, 

rehabilitācijas un fizioterapijas jomās un to izmantot praktiskajā darbībā, kā arī pieņemt 

lēmumus un risināt problēmas veselības aprūpes nozarē vai fizioterapeita profesijā. 

 Studiju procesā tiek nostiprinātas vispārcilvēciskās attieksmes (empātija, tolerance, 

līdzjūtība) un vienlaicīgi ar veselības aprūpi saistītās attieksmes, veidojot apziņu un 

izpratni par veselību un dzīvību kā vērtību, par veselības saglabāšanu kā nozīmīgu cilvēka 

funkcionēšanas priekšnoteikumu. Studējošie izprot ārstniecības personas profesionālo 

ētiku un savā darbībā ievēro Helsinku deklarācijā un LR normatīvajos aktos noteiktos 

ētiskos principus, ievērojot pacienta tiesības. 

 Studējošie iegūst spējas izrādīt iniciatīvu, pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību 

par to īstenošanu un rezultātu, kritiski izvērtēt un nepieciešamības gadījumā veikt 

izmaiņas savā darbībā.  

 Studējošie spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz sabiedrību un 

piedalās attiecīgās profesionālās jomas attīstībā, veicot pētījumus, analizējot un pielietojot 

praksē to rezultātus, kā arī nemitīgi papildinot savas zināšanas, prasmes un profesionālo 

kompetenci. 
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3. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 

3.1. Studiju procesa organizācija un vadība 

       Studiju process ir organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes  Satversmei, 

Augstskolu likumam (http://www.aic.lv/Rp/Latv/LIK/augs_likums.htm), MK 

noteikumiem par otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 

(http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887) u.c. normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā  

Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar  DU Senātā pieņemtiem studijas reglamentējošiem 

dokumentiem; imatrikulācija  notiek  saskaņā  ar  Uzņemšanas noteikumiem DU, kurus ik 

gadu apstiprina DU  Senāts. 

       Studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Studiju padome, konkrētos 

jautājumus risina DMF dekanāts un DMF Anatomijas un fizioloģijas katedra, 

programmas realizācijai piesaistot nepieciešamo akadēmisko personālu. Studijas realizē 

auditorijās, laboratorijās un citās DU struktūrvienību telpās. Profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programmas “Fizioterapija” praktisko realizāciju vada 

programmas direktore ārste, bioloģijas zinātņu maģistre,  lektore Irēna Kuņicka. 

3.2. Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

 Viens no studiju programmas sekmīgas realizācijas būtiskiem priekšnoteikumiem ir 

programmas vadības un tās kvalitātes iekšējās kontroles sistēmas izveide DU un tās 

funkcionēšanas nodrošināšana. Studiju procesa kvalitātes un vadības nodrošināšanas 

sistēmas mērķis ir garantēt programmas satura atbilstību veselības aprūpē un augstākajā 

izglītībā pastāvošajām prasībām, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgus 

prasībām. 

 Studiju programmas un studiju procesa kvalitātes novērtēšana DU tiek veikta, lai 

kontrolētu studiju programmas izpildi saskaņā ar akreditācijas dokumentiem, uzlabotu tās 

saturu un plānotu tās attīstību. Kopumā šī sistēma ir vērsta uz programmas izvirzīto 

mērķu sasniegšanu un tajā uzstādīto uzdevumu izpildi. Kvalitātes kontrole ir organizēta 

Universitātes mērogā un tiek veikta visos posmos, t.i. imatrikulējot studentus, pieņemot 

darbā akadēmisko personālu, vērtējot un pilnveidojot studiju programmas saturu, vērtējot 

struktūrvienību darbību un to vadītājus pēc zinātniskā un akadēmiskā darba rezultātiem. 

 Blakus ārējai novērtēšanai, kuru Universitāte nodrošina sadarbībā ar LR Izglītības 

un zinātnes ministriju un Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centru (AIKNC), 

nepārtraukti un sistemātiski darbojas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Studiju 

darba kvalitātes iekšējo kontroli pastāvīgi veic Programmas padome, profilējošās DMF 

http://www.aic.lv/Rp/Latv/LIK/augs_likums.htm
http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887
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katedras un struktūrvienības, šo darbu koordinē un vada DU Senāta apstiprināts Studiju 

kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC), DU Studiju daļa un Studiju padome. 

 Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” kvalitātes nodrošinājuma 

pamatā ir: 

 studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma 

ziņojumus par aizvadīto akadēmisko gadu; rezultāti tiek izskatīti profilējošo DMF 

struktūrvienību un DU Studiju padomes sēdēs; 

 studiju programmas satura, akadēmiskā un zinātniskā darba salīdzināšana ar citās 

Latvijas augstskolās realizētajām Fizioterapijas studiju programmām; 

 studiju procesa analīze un kontrole, ko veic, regulāri sekojot un analizējot studiju 

programmas saturu DU DMF Domes sēdēs un attiecīgo struktūrvienību sēdēs, veicot 

studentu aptaujas pēc katra studiju kursa noklausīšanās un noskaidrojot pasniegšanas 

kvalitāti no studentu viedokļa, aptaujās iegūstot informāciju par studentu un 

absolventu attieksmi, analizējot formālos un cita veida programmas apguves rādītājus 

(studentu sekmība, konkurētspēja darba tirgū); 

 studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas pastiprināšana, uzskatot to par 

būtisku kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu; 

 studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājās puses, 

riskus, attīstības iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus. 

 Programmas padomē ietilpst programmas direktore lektore Irēna Kuņicka, 

rehabilitācijas un fizikālās terapijas ārste Gaļina Sviridova, sertificēta fizioterapeite Zenta 

Piscova, rehabilitācijas ārste Ingrīda Tambora, PBSP Fizioterapija IV studiju gada 

studente Liene Lukjaņenko. Vadoties no iegūtās pieredzes programmas realizācijā un 

ņemot vērā iepriekšēji minētos studiju kvalitātes nodrošinājuma aspektus, studiju 

programmas „Fizioterapija” padome izvērtē studiju procesa norisi un rezultātus un ieteic 

pasākumus programmas pilnveidošanai un jaunāko atziņu integrēšanai studiju saturā un 

procesā. Atbilstošajās struktūrvienībās apsprieţ iesniegtos priekšlikumus un var ierosināt 

izmaiņas studiju kursu apjomā, to saturā un kalendārajā izkārtojumā pa semestriem. Katru 

semestri, ņemot vērā studējošo aptauju rezultātus, formālos studentu sekmības rādītājus, 

kā arī docētāju profesionālās darbības rādītājus atbilstošajās jomās (dalība zinātniskajās 

konferencēs, pētījumu un citos projektos, dalība lietišķajos pētījumos, publikācijas u.c.), 

detalizēti analizē katra studiju kursa saturu un tā pasniegšanas kvalitāti. Pēc tam 

priekšlikumi par izmaiņām studiju kursos vai studiju programmā tiek apspriesti DMF 
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Domē un pēc tās akcepta tie tiek virzīti uz DU Studiju padomi, kura izvērtē izmaiņu 

atbilstību un apstiprināta izmaiņas pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā.   

 Katra studiju gada beigās tiek sagatavots programmas pašnovērtējuma ziņojums un 

pēc tā apspriešanas un apstiprināšanas Daugavpils Universitātes DMF Domē, tas tiek 

iesniegts Studiju kvalitātes novērtēšanas centrā un pēc apstiprināšanas DU Senātā tiek 

publicēts DU mājas lapā  

(http://du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc/pasnovertejuma_zinojumi). 

3.3. Imatrikulācijas noteikumi 

 Uzņemšanas noteikumi DU izdoti saskaņā ar Augstskolu likumu, Ministru 

kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par prasībām, 

kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un DU Satversmi.  Tiesības studēt 

Daugavpils Universitātē  ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas 

Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās 

uzturēšanās atļaujas Latvijā. Ārvalstniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās 

atļauja, tiesības studēt DU nosaka Augstskolu likuma 83.pants un DU Uzņemšanas 

noteikumi pilna laika studijām ārvalstniekiem.  

 DU organizē pilna laika studijas profesionālajā bakalaura studiju programmā 

„Fizioterapija” par valsts budţeta līdzekļiem, bet virs paredzētā valsts pasūtījuma – par 

līdzekļiem, kurus iemaksā paši pretendenti vai citas juridiskas vai fiziskas personas.  

 Uzņemšanas procesu papildus regulē un pirms tā uzsākšanas ar DU Senāta 

lēmumu tiek apstiprinātas šādas Noteikumu sastāvdaļas: uzņemšanas prasības un kritēriji, 

uzņemšanas kārtība akadēmiskajam gadam, reģistrācijas maksa, studiju maksa, studiju 

vietu skaits uzņemšanai.  

 Ārpus konkursa pilna laika studijām par budţeta finansējumu, ja ir izpildītas 

uzņemšanas prasības attiecīgajā studiju programmā, tiek imatrikulēti: Olimpisko spēļu, 

Pasaules un Eiropas meistarsacīkšu jauniešu un junioru sacensību dalībnieki un Latvijas 

meistarsacīkšu (pēdējos piecos gados) 1.-3. vietu ieguvēji pieaugušo grupā (tikai 

olimpiskajos sporta veidos), ja ir saņemts DU apliecinājums,  Latvijas Republikas un 

Starptautisko olimpiāţu 1. – 3. vietu ieguvēji, skolēnu zinātnisko un jaunrades darbu 

konkursu laureāti vidusskolas klašu grupā, DU skolēnu atklāto zinātnisko un jaunrades 

darbu konkursu (A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”, DU 

zinātnisko darbu konkurss skolēniem „Ceļā uz zinātni”), 1. – 3.vietu ieguvēji no 2010. – 

2012. gadam, ja piedalās konkursā profilējošā studiju programmā 

(http://www.du.lv/lv/studijas/uznemsanas_noteikumi). 

http://du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc/pasnovertejuma_zinojumi
http://www.du.lv/lv/studijas/uznemsanas_noteikumi
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3.4. Studiju programmas profesionālais / akadēmiskais 
statuss 

 Pēc sekmīgas programmas apgūšanas tiek piešķirta piektā līmeņa profesionālā 

kvalifikācija – fizioterapeits un profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, kas 

dod tiesības strādāt fizioterapeita profesijā un tiesības turpināt studijas maģistrantūrā 

un profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām uz augstākās profesionālās 

izglītības pamata. 

3.5. Studiju programmas struktūra 

 Profesionālās studiju programmas “Fizioterapija” ar bakalaura grādu veselības 

aprūpē kopapjoms ir 160 kredītpunkti. No minētā apjoma 26 KP ir klīniskā prakse, 3 KP 

ir studiju darbu izstrādāšana 12 KP nodrošina bakalaura darba izstrādāšana  un 

aizstāvēšana (ceturtajā studiju gadā), bet 119 KP veido teorētiskie un praktiskie A, B,C un 

D daļu kursi. Līdz 2009./2010. studiju gadam programmas apjoms bija 164 KP sakarā ar 

prakses apjomu 30 KP. 

 A daļas jeb nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju 

kursi ir obligāti visiem profesionālajā programmā imatrikulētajiem studentiem. Apgūstot 

A daļas teorētiskos un praktiskos kursus, students iegūst 33 KP, izstrādājot un aizstāvot 

studiju un bakalaura darbus – 15 KP. Kopumā A bloka apjoms ir 48 KP jeb 30 % no 

kopējā kredītpunktu skaita. 

 B daļas, jeb nozares profesionālās specializācijas kursi nodrošina studentiem 

padziļinātas studijas fizioterapeita profesijas apguvei. Apgūstot B daļā izvēlētos kursus 

studentam jāiegūst 60 KP un jāiziet klīniskā prakse (26 KP). Kopumā B bloka apjoms ir 

86 KP jeb 54 % no kopējā kredītpunktu skaita. 

 C daļā (vispārizglītojošie studiju kursi) iekļauti humanitāro un sociālo 

zinātľu teorētiskie izvēles kursi un kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaľas. Apgūstot šīs daļas kursus, studentam ir jāiegūst vismaz 

20 KP, kas ir 12 % no kopējā nepieciešamā KP skaita.  

 D daļā iekļauti bakalaura programmas brīvas izvēles kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 6 KP jeb 4 % no kopējā kredītpunktu skaita. 
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3.6. Studiju programmas saturs un plāns 

 Studiju programmas saturs un plāns ir veidots tā, ka nozares teorētiskie 

pamatkursi (A daļa) veido 1. un 2. semestra pamatnoslogojumu, bet B daļas, jeb nozares 

profesionālās specializācijas kursi ir 3.- 6. semestra pamatkursi. C daļā iekļautie 

teorētiskie kursi un D daļas bakalaura programmas kursi tiek apgūti 1.- 6.semestros.  

 Klīniskā prakse (26 nedēļas) sadalās šādi: 2 nedēļas 4.semestrī (Klīniskā prakse 

fizikālajā medicīnā), 6 nedēļas 6.semestrī (Klīniskā prakse fizioterapijā I), 6 - 8 nedēļas 

7.semestrī (Klīniskā prakse fizioterapijā II) un 10 - 12 nedēļas 8.semestrī (Klīniskā prakse 

fizioterapijā III). 

 Studiju darbi tiek aizstāvēti 2., 4. un 6. semestrī, bet bakalaura darba rakstīšanai  

ir paredzēts 7. un 8. semestris (2.tabula. 1.pielikums. Studiju plāns. 2.pielikums. Studiju 

kursu apraksti.). 

2.tabula. PBSP Fizioterapija saturs 

A daļa. Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, 

48 KP (768 kontaktstundas) 
Kursa nosaukums Sem. Docētājs  KP 

skaits 

Konta

ktst. 

Pārb. 

 

Mikrobioloģija, virusoloģija un 

parazitoloģija 

1 Asoc.prof. I.Kokina 2 32 Iesk. 

Cilvēka anatomija 1 Doc. I.Kaminska 

Lekt. A.Paškeviča 

6 96 Eks  

Medicīniskā terminoloģija  1 Lekt. I.Kuņicka 2 32 Iesk  

Medicīniskās ģenētikas pamati 2  Asoc.prof. I.Kokina 1 16 Iesk  

Cilvēka reģionālā anatomija 2 Doc. I.Kaminska 4 64 Eks  

Pētījumu metodoloģija veselības aprūpē I 

Pētījumu metodoloģija veselības aprūpē II 

1 

2 

Lekt. A.Paškeviča 

 

1 

1  

16 

16 

Iesk 

Iesk 

Bioķīmija 2 Lekt. S.Osipovs 2 32 Iesk  

Biomehānika 2 Prof. V.Paškevičs 2 32 Iesk  

Cilvēka fizioloģija I  

Cilvēka fizioloģija II 

2 

3 

Asist. A.Bernāne 

 

4 

4 

64 

64 

Eks 

Eks  

Kustību fizioloģija  4 Doc. I.Kaminska 2  32 Eks 

Datu statistiskās apstrādes pamatmetodes 5 Asist. A.Bernāne 2  32  Eks  

Studiju darbs      

      Studiju darbs I 2 Programmas docētāji 1  Iesk 

      Studiju darbs II 4 Programmas docētāji 1  Iesk 

      Studiju darbs III 6 Programmas docētāji 1  Iesk  

Bakalaura darba izstrāde 7 

8 

Programmas docētāji 

 

4 

8 

 Iesk 

Iesk  

B daļa. Nozares profesionālās specializācijas kursi, 60 KP (960 kontaktstundas) 

Klīniskā prakse 26 KP (780 prakses stundas) 

Nozares profesionālās specializācijas kursi, 60 KP (960 kontaktstundas) 

Kursa nosaukums Sem.  
KP 

skaits 

Konta

ktst. 
Pārb. 

Ievads fizioterapijā I. Motorā kontrole 1 Asist. A.Gorskis 3 48 Eks. 



15 

 

Ievads fizioterapijā II. Kinezioloģija 2 Asist. A.Gorskis 3 48 Eks. 

Masāţa un mīksto audu tehnika 3  6 96 Eks  

Fizioterapijas pamati I. Muskuļu 

funkcionālā novērtēšana. Stāja. Gaita 

3 Asist. A.Gorskis 3 48 Eks. 

Fizioterapijas pamati II. Locītavu 

izmeklēšana 

4 Asist. A.Gorskis 3 48 Eks. 

Ergonomika  4 Lekt. A.Paškeviča 2  32 Iesk  

Medicīniskie priekšmeti, t.sk.:   13, 

t.sk 

208, 

t.sk         

 

    Iekšķīgo slimību propedeitika un 

iekšķīgās slimības      

3 Asist. A.Gorskis 2           32 Iesk  

     Infekciju slimības un epidemioloģija 3  Lekt. I.Kuņicka 2 32 Iesk  

     Neiroloģija  4 Doc. J.Pogumirskis 2 32 Eks 

     Vispārīgā ķirurģija un traumatoloģija 4 Lekt. S.Vanaģele 2 32 Iesk  

     Sievietes veselība 4 Doc. A.Poţarskis 1 16 Iesk  

     Medicīniskās tehnoloģijas 4 Lekt. N.Meļihova 1 16 Iesk  

     Pediatrija un neiroloģija pediatrijā 4 Lekt. J.Sargsjane 2 32 Iesk  

     Klīniskās aprūpes pamati 5 Lekt. Z.Piscova 1 16 Iesk   

Pirmā palīdzība 4  Lekt. I.Kuņicka 1 16 Iesk 

Fizikālā medicīna 5 Lekt. G.Sviridova 3 48 Eks  

Hidroterapija (Fizioterapija baseinā) 4 Lekt. S.Stalidzāne 1  16 Iesk 

Fizioterapija izglītības iestādēs 5 Lekt. S.Stalidzāne 2 32 Iesk  

Fizioterapija pie iekšķīgām slimībām 5 Doc. I.Tambora 4 64 Eks 

Fizioterapija ortopēdijā un traumatoloģijā 5 Asist. A.Gorskis 4 64 Eks 

Fizioterapija pediatrijā I 

Fizioterapija pediatrijā II 

6 

7 

Doc. I.Tāse 

 

2 

2 

32 

32 

Iesk 

Eks  

Fizioterapija neiroloģijā 6 Lekt. D.Stirāne 4 64 Eks  

Klīniskā farmakoloģija 6 Doc. A.Poţarskis 2 32 Iesk  

Sporta medicīna 6 Asist. A.Gorskis 1 16 Iesk  

Ergoterapijas pamati 6 Asist.N.Lietauniece 1 16 Iesk 

Klīniskās prakses 26 KP (26 nedēļas):      

Klīniskā prakse fizikālajā medicīnā 5 Lekt. G.Sviridova 2 60 Iesk 

Klīniskā prakse fizioterapijā I  6 Prakšu vadītāji: 

Z.Piscova, J.Orlova, 

G.Sviridova, I.Tāse, 

T.Servute, D.Stirāne, 

A.Jaseviča, S.Riņča, 

O.Jakovļeva,  

A.Gorskis, 

Dz.Vāvere, 

I.Tambora, 

I.Jaunzema, 

J.Koļesņikova,  

E.Kiukucāne u.c. 

6 180 Iesk 

Klīniskā prakse fizioterapijā II  7 6  180 Iesk 

Klīniskā prakse fizioterapijā III  8 12 360 Iesk  

C daļa. Humanitāro un sociālo zinātľu teorētiskie izvēles kursi un kursi, kas attīsta sociālās, 

komunikatīvas un organizatoriskās pamatiemaľas, ne mazāk kā 20 KP (320 kontaktstundas)  
Kursa nosaukums Sem. Docētājs  KP 

skaits 

Konta

ktst. 

Pārb. 

Veselības sporta teorija un metodika 1 Lekt. L.Silova 2 32 Eks 

Medicīniskā psiholoģija un deontoloģija 1  Lekt. S.Vorone 3  48  Iesk 
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Profesionālā angļu valoda 3 

4 

Doc. L.Rumjanceva 

 

2 

2 

32 

32 

Iesk 

Iesk  

Sociālās drošības sistēma Latvijā 3  Lekt.H.Soldatjonoka 1 16 Iesk 

Veselības pedagoģija 5 Lekt. I.Kuņicka 2 32 Iesk  

Darba organizēšana un menedţments 7  Doc. I.Ostrovska 3  48  Iesk  

Veselības aprūpes organizācijas pamati  7  Lekt. A.Maskalāne 1 16 Iesk  

Sabiedrības veselība  7  Lekt. I.Kuņicka 2  32 Iesk 

Bakalaura darba izstrādes metodoloģija 7 Lekt. I.Kuņicka 2  32 Iesk 

D daļa. Bakalaura programmas brīvas kursi, ne mazāk kā 6 KP, 96 kontaktstundas 
Kursa nosaukums Sem. docētājs KP 

skaits 

Konta

ktst. 

Pārb. 

Medicīnas vēsture 1 Lekt. I.Kuņicka 1 16 Iesk  

Vides veselība 2 Doc. L.Antoņeviča 1 16 Iesk 

Uztura mācība 2 Doc. L.Antoņeviča 1 16 Iesk  

Manuālās terapijas pamati 6 Lekt. S.Stalidzāne 3  48  Iesk  
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4. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS 
NOVĒRTĒJUMS 

4.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības 
standartam 

 Profesionālā bakalaura studiju programma “Fizioterapija”, ko realizē DU DMF, 

atsevišķās daļās atbilst MK noteikumiem Nr.481 (Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu)  un ir saskaņota ar fizioterapeita 

profesijas izglītības prasībām Latvijas Republikā (Fizioterapeita specialitātes nolikums, 

apstiprināts ar LR Labklājības ministrijas 2000.gada 19.jūlija rīkojumu nr. 216) (3.tabula). 

3.tabula. PBSP Fizioterapija atbilstība MK noteikumiem Nr.481.  

MK noteikumi Nr. 481 PBSP Fizioterapija 

 
Profesionālo programmu apjoms ir vismaz 

160 kredītpunkti 

Programmas apjoms ir 160 KP   

Kopējais studiju ilgums profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz četri gadi 

Kopējais studiju ilgums profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai ir 4 studiju gadi pilna 

laika studijās  

Studiju programmas obligāto saturu veido: 

Vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms 

ir vismaz 20 kredītpunkti 
Vispārizglītojošie studiju kursi (humanitāro un 

sociālo zinātņu teorētiskie kursi un kursi, kas 

attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas) – 20 KP 

 

Nozares teorētiskie un profesionālās 

specializācijas kursi, kuru apjoms ir vismaz 

36 kredītpunkti 

Teorētiskie pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi  – 36 KP 

Profesionālās specializācijas kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 60 kredītpunkti 

Profesionālās specializācijas kursi – 60 KP 

 

Bakalaura programmas brīvās izvēles 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 6 

kredītpunkti 

 Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi  - 6 

KP 

Valsts pārbaudījumi, kura sastāvdaļa ir 

bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana 

vismaz 12 kredītpunkti 

Bakalaura darba izstrāde – 12 KP 

Valsts pārbaudījums 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 

kredītpunkti 

Prakses apjoms - 26 KP 

Studiju kursu izvēli profesionālajā 

programmā, studiju kursu saturu un apjomu, 

kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajai 

kvalifikācijai nosaka attiecīgās profesijas 

standarts 

Programmas saturs atbilst Fizioterapeita 

profesijas standartam (4.tabula.) 

Pēc profesionālās programmas apguves 

piešķir piektā līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju 

Pēc studiju programmas apguves izglītojamie 

iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju -  

Fizioterapeits 
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4.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

 Profesionālajā bakalaura studiju programmā „Fizioterapija” apgūstamās zināšanas,  

vispārējās un specifiskās prasmes profesijā, kopīgās prasmes nozarē un kompetences 

atbilst Fizioterapeita profesijas standartam un fizioterapeita specialitātes nolikumam 

(4.tabula). 

4.tabula. Profesionālās bakalaura studiju programmas „Fizioterapija ” atbilstība 

Fizioterapeita profesijas standartam (IZM 2005.gada 6.jūlija rīk.nr. 505). 

 

Profesijas standartā formulētās 

zināšanas  

Atbilstošie PBSP Fizioterapija studiju 

kursi  

Fizioterapijas pamatjēdzieni - cilvēks, 

vide, veselība, …  

Ievads fizioterapijā I 

Veselības pedagoģija 

Medicīnas vēsture  Medicīnas vēsture 

Cilvēka anatomija, fizioloģija  Cilvēka anatomija  

Cilvēka reģionālā anatomija  

Cilvēka fizioloģija I  

Cilvēka fizioloģija II 

Bioloģija, mikrobioloģija, virusoloģija  Mikrobioloģija, virusoloģija un 

parazitoloģija 

Fizioterapijas teorētiskie pamati – motorā 

attīstība un motorā kontrole  

Kustību fizioloģija 

Ievads fizioterapijā I. Motorā kontrole. 

Cilvēka kustību un funkciju nosakošie 

fizioloģiskie, biomehāniskie, psiholoģiskie 

un sociālie faktori  

Biomehānika 

Bioķīmija 

Cilvēka fizioloģija I, II 

Kustību fizioloģija 

Kinezioloģija  Ievads fizioterapijā II  

Kinezioloģija. 

Patoloģiskā fizioloģija  Cilvēka fizioloģija I, II 

Farmakoloģijas pamati  Klīniskā farmakoloģija 

Medicīnas terminoloģija  Medicīniskā terminoloģija 

Klīniskās aprūpes pamati  Klīniskās aprūpes pamati 

Sporta pedagoģija  Veselības sporta teorija un metodika 

Pacienta funkcionālā novērtēšana 

Fizioterapijā pielietojamās izmeklēšanas 

metodes  

Uz pacientu orientēta mērķtiecīga 

fizioterapijas plānošana  

Rehabilitācijas organizācijas pamati 

Komandas darbs rehabilitācijā 

Ievads fizioterapijā I. Motorā kontrole 

Ievads fizioterapijā II. Kinezioloģija 

Fizioterapijas pamati I. Muskuļu 

funkcionālā novērtēšana. Stāja. Gaita 

Fizioterapijas pamati II. Locītavu 

izmeklēšana 

Klīniskās prakses 

Fizioterapijā pielietojamās ārstēšanas 

metodes: terapeitiskie vingrinājumi, to 

izvēles principi, masāţa, manuālās 

terapijas pamati, fizikālā terapija  

Masāţa un mīksto audu tehnika 

Fizikālā medicīna 

Ergoterapijas pamati 

Manuālās terapijas pamati  

Hidroterapija (Fizioterapija baseinā) 

Veselības aprūpes organizācijas pamati 

 Ārstniecību reglamentējošie normatīvie 

Veselības aprūpes organizācijas pamati 
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dokumenti 

Sporta medicīna  Sporta medicīna 

Iekšķīgās slimības, to ārstēšanas principi  

Geriatrija, ārstēšanas principi  

Iekšķīgo slimību propedeitika un 

iekšķīgās slimības 

Neiroloģiskās saslimšanas, to ārstēšanas 

principi  

Neiroloģija 

Ortopēdija un traumatoloģija, ārstēšanas 

principi  

Vispārīgā ķirurģija un traumatoloģija 

Bērnu slimības, to ārstēšanas principi  Pediatrija un neiroloģija pediatrijā 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība  Pirmā palīdzība 

Diagnostiskās radioloģijas metodes  Medicīniskās tehnoloģijas 

Fizioterapija iekšķīgajās slimībās  

Fizioterapija gerantoloģijā  

Fizioterapija pie iekšķīgām slimībām 

Fizioterapija neiroloģijā  Fizioterapija neiroloģijā 

Fizioterapija ortopēdijā un traumatoloģijā  Fizioterapija ortopēdijā un 

traumatoloģijā 

Fizioterapija pediatrijā  Fizioterapija pediatrijā I, II 

Fizioterapija primārajā un sekundārajā 

slimību profilaksē  

Uztura mācība 

Veselības pedagoģija 

Fizioterapija izglītības iestādēs 

Fizioterapijas efektivitātes zinātniskā 

novērtēšana  

Bakalaura darba izstrādes metodoloģija 

Sabiedrības veselība  Sabiedrības veselība  

Infekciju slimības un epidemioloģija 

Vides veselība un to ietekmējošie faktori  Vides veselība 

Ergonomija  Ergonomika 

Zinātniskā darba metodoloģija  Pētījumu metodoloģija veselības aprūpē  

Datu apstrādes un analīzes metodes 

Datorzināšanas 

Datu statistiskās apstrādes 

pamatmetodes 

Psiholoģijas pamati, saskarsmes 

psiholoģija  

Medicīnas ētika fizioterapeita praksē  

Medicīniskā psiholoģija un deontoloģija 

Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati  Darba organizēšana un menedţments 

Pedagoģijas pamati  Veselības pedagoģija 

Vispārējie tiesību pamati  Sociālās drošības sistēma Latvijā 

Medicīniskā dokumentēšana  Ievads fizioterapijā I, II 

Fizioterapijas pamati I, II 

Svešvaloda  Profesionālā angļu valoda I,II 

 Medicīniskās ģenētikas pamati 

 Sievietes veselība 
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4.3. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas 
beidzēju nodarbinātība 

Aptaujājot absolventus, noskaidrojām, ka iepriekšējo gadu absolventi darbu savā profesijā 

ir atraduši visi. Absolventu darba vietas ir rehabilitācijas centri (LNRC Rāzna, KRC 

Jaunķemeri u.c.), veselības un sociālās aprūpes iestādes (Daugavpils Reģionālā slimnīca, 

Daugavpils Psihoneiroloģiskā slimnīca, Ludzas slimnīca, Madonas slimnīca, Rēzeknes 

slimnīca, Daugavpils Bērnu veselības centrs, Dagdas sociālās aprūpes centrs, SAC 

Mēmele u.c.), skolas, medicīniskās firmas, fizioterapeitu privātprakses (Vale, L.Lediņas 

privātprakse, O.Jakovļevas privātprakse u.c.), Daugavpils Sporta medicīnas centrs. Sakarā 

ar ārstniecības iestāţu slēgšanu vairāki fizioterapeiti zaudēja darbu 2009.gada rudenī. 

2009./2010.gada absolventu vairums atraduši darbu profesijā, vairāki studenti aizbraukuši 

meklēt darbu uz ārzemēm. Daļa 2011.gada absolventu joprojām meklē darba iespējas.  

Aptaujātie 2007.-2011.gadu absolventi uzskata, ka: 

- studiju laikā apgūtās teorētiskās zināšanas bija pietiekamas (70%) un daļēji pietiekamas 

(30%) darba uzsākšanai; 

- studiju un klīniskās prakses laikā apgūtās profesionālās prasmes bija pietiekamas (80%) 

un daļēji pietiekamas (20%), lai uzsāktu darbu; 

- būtu jāturpina profesionālās bakalaura programmas „Fizioterapija” realizēšana 

Daugavpils Universitātē (90%), jo ir svarīgi, ka DU gatavo fizioterapeitus Latgales 

reģionam, kā arī programma dod labas profesionālās zināšanas un prasmes. 

 Atgriezeniskās saiknes uzturēšanai un studiju programmas kvalitātes uzlabošanai 

veikta darba devēju, kuru iestādē strādā studiju programmas absolventi, telefoniska 

aptauja. Darba devēju atbildes rāda, ka DU PBSP Fizioterapija nodrošina fizioterapeita 

profesijas standartam atbilstošas, praksē piemērojamas profesionālās studijas fizioterapijā 

un studiju laikā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas ir pietiekamas darba 

uzsākšanai. Programmas kvalitātes uzlabošanai tiek ieteikts palielināt praktisko nodarbību 

apjomu fizioterapijas priekšmetos kā arī nodrošināt ar speciālo literatūru latviešu valodā 

(10.pielikums. Absolventu/darba devēju atsauksmes.).  
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5. STUDIJU REZULTĀTU UN PROGRAMMAS SATURA 
SALĪDZINĀJUMS AR LĪDZĪGĀM STUDIJU 

PROGRAMMĀM LATVIJĀ UN EIROPAS SAVIENĪBAS 
VALSTĪS 

  

 Profesionālā bakalaura studiju programma “Fizioterapija”, ko realizē DU, ir 

salīdzināma ar RSU Fizioterapijas akadēmiskās skolas realizēto profesionālo programmu 

“Fizioterapija” un citu ES augstskolu realizētajām profesionālajām studiju programmām 

fizioterapijā.  Apgūstamo teorētisko un praktisko kursu klāsts, to sadalījums pa studiju 

gadiem un semestriem, kredītpunktu apjoms, kā arī piešķiramā profesionālā kvalifikācija 

un bakalaura grāds veselības aprūpē faktiski ir līdzvērtīgs (5. tabula). 

5. tabula. DU studiju programmas “Fizioterapija” salīdzinājums ar RSU Fizioterpijas 

akadēmiskās skolas, Helsinku Zviedru Universitātes ARCADA un Katoļu Augstskolas 

Briģē-Ostendē (KHBO) profesionālajām studiju programmām. 

 

 DU  RSU ARCADA KHBO 

Studiju ilgums gados 4 4 3.5 3 

Programmas apjoms 160 KP 160 KP 210 ECTS 180 ECTS 

Kredītpunktu apjoms gadā 40 KP 40 KP 60 ECTS 60 ECTS 
Nozares teorētiskie pamatkursi un 

informācijas tehnoloģiju kursi 
36 KP 36 KP  

120 ECTS 

71 ECTS 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 60 KP 60 92 ECTS 

kopā ar 

praksi 

Bakalaura programmas izvēles kursi 6 6 

Klīniskā prakse 26 KP 26 KP 40 ECTS 
Kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvas 

un organizatoriskās pamatiemaņas 
20 20 30 ECTS 10 ECTS 

Valsts pārbaudījums, ieskaitot 

bakalaura darba izstrādi un 

aizstāvēšanu 

12 12 20 ECTS 7 ECTS 

Bakalaura grāds veselības aprūpē Bakalaurs  Bakalaurs Bakalaurs Bakalaurs 

Kvalifikācija Fizioterapeits Jā  Jā  Jā  Jā  
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6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKA 
ĪSTENOŠANA 

6.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

 Galvenās studiju formas, kas tiek izmantotas studiju programmas realizācijai ir: 

lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, studentu individuālais darbs, 

klīniskā prakse ārstniecības iestādēs. Zināšanu kontroles formas ir testi, kontroldarbi, 

referāti, studentu individuālā darba pārbaudes, tematiskas prezentācijas, slimības vēsturu 

analīze. Visās programmas daļās studentu individuālais darbs sastāda 50% no kopējo 

kontaktstundu daudzuma. 

  Apgūstot nozares teorētiskos pamatkursus un informācijas tehnoloģiju kursus (A 

daļa) vadošā studiju forma ir lekcijas, praktiskās nodarbības un patstāvīgās studijas. Šajā 

daļā iegūtās zināšanas docētāji mēdz kontrolēt ar testu, kontroldarbu, referātu u.c. 

palīdzību. 

 Nozares profesionālās specializācijas kursu apguvē dominējošās programmas 

realizācijas formas ir praktiskās nodarbības, ievērojami mazāk ir lekcijas un semināri. 

Klīniskās prakses laikā studējošie apgūst praktiskas fizioterapeita darba iemaņas. 

 Sociālo, komunikatīvo un organizatorisko pamatiemaņu apgūšanas studiju forma 

ir lekcijas un praktiskās nodarbības. 

 Bakalaura programmas brīvas izvēles kursu apguves studiju formas ir lekcijas un 

semināri. Studiju kursā Manuālās terapijas pamati vadošā studiju forma ir praktisko 

iemaņu apgūšana. 

6.2. Prakse 

 Klīniskās prakses apjoms ir 26 KP, tā tiek īstenota atbilstoši profesionālās 

bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” studiju plānam (2 KP Klīniskā prakse 

fizikālajā medicīnā, 24 KP Klīniskā prakse fizioterapijā I, II, III). 

 Profesionālās kvalifikācijas prakse ir teoriju un praksi integrējoša obligāta studiju 

procesa sastāvdaļa. Prakse tiek organizēta saskaņā ar Nolikumu par profesionālās 

kvalifikācijas praksi Fizioterapijā (5.pielikums. Prakses nolikums.), ko apstiprinājis DU 

Senāts.  

 Prakses mērķis ir dot iespēju studējošajiem apgūt un nostiprināt praktiskās 

iemaņas, kas nepieciešamas fizioterapeita profesijā, kā arī pilnveidot studentu teorētiskās 

zināšanas fizioterapijā. 

  Prakses uzdevumi: 
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1.2.1. iepazīties ar fizioterapeita darba organizāciju daţādās veselības aprūpes un citās 

iestādēs; 

1.2.2. pielietot praksē apgūtās teorētiskās zināšanas; 

1.2.3. apgūt praktiskās fizioterapeita darba iemaņas; 

1.2.4. apgūt prasmes strādāt rehabilitācijas komandā. 

 Prakses saturs: prakses laikā studējošais iepazīstas ar fizioterapeita darba 

pienākumiem daţādās veselības aprūpes un citās iestādēs un veic tos patstāvīgi sertificēta 

fizioterapeita vai ārsta vadībā: 

2.1. veic pacienta fizioterapeitisko izmeklēšanu un stāvokļa novērtēšanu; 

2.2. sastāda fizioterapijas pasākumu plānu; 

2.3. veic fizioterapeitiskas manipulācijas; 

2.4. aizpilda dokumentāciju atbilstoši iestādes specifikai; 

2.5. veic izglītojošu darbību ar pacientiem. 

Klīniskās prakses fizikālajā medicīnā (2 KP) laikā studējošajiem jāapgūst iemaņas 

pielietot fizikālās un mehāniskās iedarbības tehnoloģijas. 

Klīniskās prakses fizioterapijā ( 24 KP) laikā studējošie tiek sadalīti apakšgrupās vai var 

iziet praksi individuāli.  

Klīniskās prakses fizioterapijā laikā studējošajiem jāapgūst iemaņas pacienta veselības un 

funkcionālā stāvokļa novērtēšanā un fizioterapijas tehnoloģiju pielietošanā daţāda profila 

pacientiem stacionāra etapā, ambulatorajā etapā un rehabilitācijas centros. Pēc prakses 

studējošie iesniedz programmas direktoram prakses vadītāja vērtējumu, prakses atskaiti 

un fizioterapijas protokolus atbilstoši prakses nedēļu skaitam: 

- nervu sistēmas slimībās (6): insults; diska trūce; muguras smadzeņu bojājumi; 

nervu, nervu saknīšu un pinumu patoloģijas; CNS iekaisumu sekas; neiropātijas; 

kustību traucējumi u.c.;  

- iekšķīgajās slimības (6): infarkts, koronārā sirds slimība, asinsvadu slimības, 

plaušu un bronhu akūtas un hroniskas slimības, bronhiālā astma, reimatoīdais 

poliartrīts u.c.; 

- skeleta, muskuļu un saistaudu patoloģijā (6): stājas traucējumi, skoliozes, augšējās 

un apakšējās ekstremitātes traumas, locītavu endoprotezēšana, ankilozējošais 

spondiloartrīts u.c.; 

- bērnu vecuma slimībās un patoloģijās (6): hroniska išēmiska encefalopātija; bērnu 

cerebrālā trieka; plaušu patoloģijas: bronhiālā astma, bronhīts, pneimonija; 

skolioze;  stājas traucējumi;  krūšu kurvja deformācijas; galvaskausa anomālijas;  
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iegūtas un iedzimtas kustību-balsta aparāta patoloģijas: Pertesa slimība, Šeiermaņa 

slimība u.c.  

 Prakses norise paredzēta veselības aprūpes un citās sertificētās iestādēs, ar kurām 

tiek noslēgti līgumi. Prakses vietu un specifiku nosaka programmas direktors, saskaņojot 

ar attiecīgās iestādes administrāciju. Klīnisko prakšu vietas ir: Daugavpils Reģionālā 

slimnīca, Daugavpils Sporta Medicīnas centrs, Daugavpils Bērnu veselības centrs, 

privātprakse „Vale”, Olgas Jakovļevas fizioterapijas privātprakse, Rehabilitācijas centrs 

„Līgatne”, Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”, Latgales rehabilitācijas centrs 

„Rāzna”, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Krāslavas slimnīca, Līvānu slimnīca u.c. 

(6.pielikums. Līguma paraugs par studējošo praksi). 

  Atbildīgā persona par praksi no Daugavpils Universitātes puses ir programmas 

direktors. Programmas direktors novērtē Klīnisko praksi fizioterapijā ar atzīmi pēc 10 

ballu sistēmas (diferencētā ieskaite), pamatojoties uz prakses vadītāja vērtējumu, prakses 

atskaiti, fizioterapijas protokoliem un studējošā publisko uzstāšanos prakses noslēguma 

seminārā, kura laikā katrs studējošais ziņo par prakses norisi un veikto darbu prakses 

laikā, iesniedz priekšlikumus prakses norises uzlabošanai u.c.   
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6.3. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu un izvēles 
pamatojums, rezultātu analīze) 

Vērtējot profesionālās studiju programmas „Fizioterapija“ apguvi, ievēro pamatprincipus, 

kuri ir norādīti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr. 481.  

1. Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu 

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

prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai. 

2. Vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmas obligātā satura apguvi. 

3. Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir diferencētā ieskaite vai eksāmens, 

programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā. Minimālais studiju kursa apjoms, 

lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti. 

4. Par katru studiju kursu, studiju darbu vai sasniegto prakses mērķi ieskaita 

kredītpunktus (KP), ja to apguves līmenis ir pozitīvs vai ir saņemts vērtējums 

“ieskaitīts”. 

Vērtēšana notiek gan semestra, gan kārtējās sesijas laikā. Studiju kursos: Cilvēka 

anatomija (6 KP), Reģionālā anatomija (4 KP), Cilvēka fizioloģija (8 KP), Ievads 

fizioterapijā (6 KP), Fizioterapijas pamati (6 KP) ir ieviesta kolokviju sistēma. Šī sistēma 

ļauj studentiem pakāpeniski apgūt apjomīgākos studiju kursus un eksāmenam sagatavoties 

visa semestra laikā. Citos studiju kursos semestra laikā tiek praktizētas tematiskās 

ieskaites, testi, kontroldarbi, prezentācijas. Prasības kredītpunktu iegūšanai ir atspoguļotas 

studiju kursu aprakstos (2.pielikums. Studiju kursu apraksti.).  Novērtēšanas process tiek 

pastāvīgi pilnveidots.  
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7. STUDĒJOŠIE 

7.1. Studējošo skaits 

 Studējošo skaits studiju programmā “Fizioterapija” ir 101 -  68 studējošie par valsts 

budţeta līdzekļiem un 33 - par personīgajiem līdzekļiem (6.tabula).  

6.tabula. PBSP Fizioterapija sadalījums pa studiju gadiem 2011./2012.studiju gadā. 

Studiju gads I II III IV 

Studējošie kopā 38 27 26 13 

Budţeta finansējums 18 19 18 13 

Personīgais finansējums 20 8 8 - 

 

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

2011./2012.studiju gadam imatrikulēto studentu skaits ir 37 -  18 studējošie par valsts 

budţeta līdzekļiem un 19 - par personīgajiem līdzekļiem. 

 

7.3. Absolventu skaits 
Kopā profesionālo bakalaura studiju programmu „Fizioterapija” absolvējuši 133 studējošie. 

2002./2003.st.g. - 12 

2003./2004.st.g. - 9 

2004./2005.st.g. - 14 

2005./2006.st.g. - 16 

2006./2007.st.g. - 11 

2007./2008.st.g. - 9 

2008./2009.st.g. - 15 

2009./2010.st.g. - 25 

2010./2011.st.g. - 22 

 

7.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze 

 Lai novērtētu studiju procesa kvalitāti, studiju gada beigās tiek veikta anonīma studējošo 

aptauja. Pamatojoties uz tās analīzi tiek veiktas izmaiņas studiju plānā un kursu 

realizēšanā. 

 1. studiju gada studējošo aptaujas rezultāti. 

Svarīgākie studiju kursi pēc studējošo domām: 

- Ievads fizioterapijā I un II – 5.0 un 5.0 



27 

 

- Cilvēka anatomija – 4.9, cilvēka reģionālā anatomija – 4.93 

- Medicīniskā terminoloģija – 4.56 

- Cilvēka fizioloģija I (lekcijas) – 4.22  

- Pētījumu metodoloģija veselības aprūpē – 4.22  

- Veselības sporta teorija un metodika – 4.04  

 

Par vidēji svarīgu tiek uzskatīti studiju kursi, un Mikrobioloģija, virusoloģija, 

parazitoloģija – 2.67, Biomehānika – 3.26. Medicīniskā psiholoģija – 3.62  
 

Nepietiekami novērtēts kursa Vides veselība (2.93),Uztura mācība (2.96), Medicīniskās 

ģenētikas pamati (2.7) un Bioķīmija 2,62) svarīgums. 
 

Pasniegšanas kvalitātes novērtējums - kā augsta un ļoti augsta novērtēta šādu studiju 

kursu docētājiem: Cilvēka anatomija, Cilvēka reģionālā anatomija, Pētījumu 

metodoloģija fizioterapijā, Medicīniskā terminoloģija, Cilvēka fizioloģija, Ievads 

fizioterapijā I un II, Veselības sporta teorija un metodika, Medicīnas vēsture, Vides 

veselība,Uztura mācība.  

 

2. studiju gada studējošo aptaujas rezultāti. 

Svarīgākie studiju kursi pēc studējošo domām ir: 

- Masāža un mīksto audu tehnika – 5.0  

- Fizioterapijas pamati I un II – 4.9 

- Hidroterapija – 4.73 

- Cilvēka fizioloģija lekcijas un laboratorijas darbi – 4.68  

- Kustību fizioloģiju – 4.68 

- Pirmā palīdzība – 4.64 

- Neiroloģija - 4.55 

- Profesionālā angļu valoda – 4.5  

- Pediatrija un neiroloģija pediatrijā - 4.45 

- Vispārīgā ķirurģija un traumatoloģija - 4.27 

- Iekšķīgo slimību propedeitika – 4.09 

- Infekcijas slimības un epidemioloģija – 4.05  

- Ergonomika – 4.0 

Par vidēji svarīgiem studenti uzskata Medicīniskās tehnoloģijas – 3.55, Sievietes veselību 

– 3.18 un Sociālās drošības sistēma Latvijā – 2.55.  
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Pasniegšanas kvalitātes novērtējums: pārsvarā pasniegšanas līmenis vērtēts kā augsts un 

ļoti augsts.  

3. studiju gada studējošo aptaujas rezultāti. 

Pārsvarā studiju kursi un klīniskās prakses novērtēti kā svarīgi vai ļoti svarīgi (4.00-5.00). 

Kā vidēji svarīgi novērtēti studiju kursi Sporta medicīna (3.38), Veselības pedagoģija 

(3.54), Kustību fizioloģija (3.38). 

Pasniegšanas kvalitātes novērtējums: virs 4.0 ballēm, izņemot studiju kursu Kustību 

fizioloģija (3.85), Fizioterapija Traumatoloģijā un ortopēdijā (3.0) un Sporta medicīna 

(3.69). 

4. studiju gada studējošo aptaujas rezultāti. 

Kā ļoti svarīgas vai svarīgas ir novērtētas visas klīniskās prakses. Prakšu vadītāju 

pasniegšanas kvalitātes novērtējums ir no 3.25 līdz 5.0 ballēm. 

Kā vidēji svarīgs novērtēts vispārizglītojošais studiju kurss Darba organizācija un 

menedžments (3.24), bet kā svarīgi novērtēti Veselības aprūpes organizācijas pamati 

(4.05) un jauns studiju kurss Bakalaura darba izstrādes metodoloģija (4.75); attiecīgi 

pasniegšanas līmenis šajos kursos ir 4.29, 4.67 un 4.76. 

No visiem aptaujātiem  

- ar studiju programmu kopumā (2. jaut.) apmierināti bija no 98% studentu; 

- studiju procesā izmanto datortehniku (4.jaut.) - 99%. Interneta resursus  (5.jaut.) izmanto 

100 %; 

- sadarbību ar mācībspēkiem (8. jaut.) kā apmierinošu novērtēja 94 % studentu. 

- ar studiju programmas realizāciju kopumā (9. jaut.) apmierināti bija 96% studentu, 

neapmierināti 1%. 

- tikai 52% studentu atzīmē kā apmierinošu studiju procesa nodrošinājumu ar mācību 

literatūru un 53% par pietiekamu uzskata nodrošinājumu ar vieslektoriem. 

Studentu ieteikumi programmas uzlabošanai: 

I studiju gads: 

- vairāk lekciju un nodarbību profilējošiem priekšmetiem kā Cilvēka anatomija, 

Cilvēka reģionālā anatomijā un Cilvēka fizioloģija, būtu vēlams vairāk praktisku 

nodarbību; Cilvēka fizioloģijā pārāk padziļināta informācija, vajadzētu vispārīgāk 

un praktiskāk; 

- Veselības sporta metodikā vairāk praktiskas nodarbības, lai vieglāk iemācīties un 

var visu apgūt praktiski;  
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- palielināt lekciju un praktisko nodarbību skaitu Fizioterapijā; vairāk prakses 

Fizioterapijā; Ievads fizioterapijā I un II – palielināt praktisko un kopējo KP 

skaitu vismaz vienā līmenī ar anatomiju, ja ne vairāk! Vairāk nodarbību, kas 

saistītas ar praksi vai detelizētāku izskaidrošanu, kas saistīts ar fizioterapiju un 

fizioterapeita darbu; 

- mazāk teorijas, bet vairāk praktiski lietojamu zināšanu Medicīniskajā psiholoģijā 

un deontoloģijā; 

- vēlētos futbola nodarbības sporta zālē, jo citi sporta veidi ir pietiekamā daudzumā, 

bet futbola DU vispār nav; 

-  vairāk ārpusstudiju nodarbību un plašāka to reklamēšana; 

- lai ziemā būtu siltāks, savādāk ir grūti studēt un uzņemt informāciju. 

II studiju gads: 

- vairāk budţeta vietu;  

- gribētos, lai vienā semestrī ir mazāk studiju kursu, jo ir ļoti grūti visu paspēt 

iemācīties, īpaši, kad priekšmeti ir ļoti svarīgi un sareţģīti; samazināt priekšmetu 

skaitu, kas jānokārto sesijas laikā; 

- 4.semestrī nelikt gandrīz visos studiju kursos rakstiskus darbus – referātus u.c.; 

samazināt rakstisko darbu skaitu, jo ļoti daudz laika jāpavada pie datora;  

- palielināt praktisko nodarbību skaitu Fizioterapijā un arī citos studiju  kursos; 

- samazināt teorētisko daļu Fizioterapijas pamatos, bet palielināt praktisko 

nodarbību skaitu; palielināt praktisko nodarbību skaitu, lai nostiprinātu teorētiskās 

zināšanas; Fizioterapijas teorētiskajā daļā gribētos vairāk konkrētu un tiešu 

terminu, skaidrojumu, literatūru; 

- samazināt prasības vai izmainīt Kustību fizioloģijas eksāmena veidu; 

- Neiroloģijas kursu realizēt visa semestra laikā; 

- mainīt studiju kursa Medicīniskās tehnoloģijas pasniedzējas attieksmi pret 

studentiem un savu darbu; 

- zema apmaiņas programmu pieejamība, gribētos, lai ir iespēja aizbraukt uz 

ārzemēm apmaiņas programmā; 

- labi būtu ieviest kaut kādas fiziskās aktivitātes kā nodarbības. 

III studiju gads:  

- prakses iesākt jau pirmajā studiju gadā. 

IV studiju gads 

- jābūt vairāk pasniedzēju – praktizējošu ārstu; 
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- palielināt praktisko daļu mācību laikā, palielinot lielāku prakses stundu skaitu; 

- visiem svarīgiem mācību kursiem veidot konspektus (Fizioterapijā, fizioterapijā 

pēc specializācijas; 

- palielināt kursa apjomu Neiroloģijā;  

- vairāk būtu nepieciešams iegūt zināšanu par slimībām Iekšķīgo slimību kursā; 

- mainīt Klīniskās farmakoloģijas kursa pasniedzēju un tuvināt kursa saturu 

fizioterapijas specifikai; farmakoloģijas kurss zemā līmenī, būtu nepieciešams 

iegūt lielāku izpratni par medikamentiem, jo pacienti uzdod jautājumus par zālēm, 

ziedēm u.c.; stāstīt par medikamentiem, ar ko vairāk saskaras fizioterapeits 

(atsāpinošie medikamenti, arteriālā asinsspiediena regulētāji u.c.) 

- iztrūkst praktiska fizioterapeita darba demonstrēšana (pacienta gadījuma analīze), 

tāpēc grūtāk atbildēt eksāmenā; 

- palielināt nodarbību skaitu baseinā, piedāvāt praksi, kur ir nodarbības baseinā; 

- palielināt prakses stundu skaitu, īpaši ambulatorajā jomā; 

- prakses laikā nodrošināt iespēju strādāt ar zīdaiņiem (pagaidām tas bija iespējams 

tikai Gaiļezerā);  

- vairāk mācību literatūras un metodisko materiālu bibliotēkā; 

- lielāks ERASMUS projekta piedāvājums iziet praksi ārvalstīs. 

 2010./2011.studiju gada beigās vienlaicīgi ar DU standartizēto studējošo aptauju 

pirmo reizi tika veikta 4.studiju gada studentu (absolventu) aptauja par teorētisko 

zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanas pašvērtējumu. Visi aptaujātie atzīst, ka ir 

apguvuši nepieciešamās zināšanas un prasmes pacienta veselības un funkcionālā stāvokļa 

novērtēšanai, atbilstošas ārstniecības nodrošināšanai, pielietojot fizioterapijas 

tehnoloģijas, kā arī konsultatīvā, izglītojošā un profilaktiskā darba veikšanai (7.pielikums. 

Studējošo aptaujas anketu rezultāti.). 

7.5. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

Ar profesionālo studiju programmu “Fizioterapija” saistīto studējošo pētījumu galvenie 

virzieni ir: 

- fiziskā veselība, fiziskās attīstības parametri, fiziskā aktivitāte; 

- balsta un kustību aparāta traucējumi un to novēršana; 

- pacientu ar daţādām saslimšanām rehabilitācijas efektivitāte un medicīniskās 

rehabilitācijas iespējas Latgales reģionā. 

Izstrādājot studiju un bakalaura darbus, studējošie veic pētījumus gan katedras 

laboratorijā, gan veselības aprūpes iestādēs, izmantojot pēdējos gados iegādāto moderno 
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aprīkojumu. Pēdējos gados ir bijušas vairākas uzstāšanās starptautiskajās konferencēs un 

publikācijas ar studējošo līdzdalību. Ik gadu DU starptautiskās zinātniskās konferences 

ietvaros tiek organizēts zinātņu nozares “Veselības zinātnes” sekcijas darbs, kurā studenti 

ziņo par studiju un bakalaura darbos sasniegtajiem rezultātiem. 

Studiju darbu un bakalaura darbu veselības aprūpē tēmas tiek saskaņotas ar darbu 

vadītājiem un apstiprinātas katedras sēdē, izvērtējot izvirzītās tēmas aktualitāti 

mūsdienām un izvēlētajai studiju programmai (8.pielikums. Aizstāvēto bakalaura darbu 

saraksts). Pēdējā studiju semestra beigās tiek noorganizēta bakalaura darbu 

priekšaizstāvēšana, kurā tiek vērtēta bakalaura darba izstrādes laikā veiktā praktiskā 

pētījuma kvalitāte un bakalaura darba atbilstība prasībām, kā arī lemts par pielaišanu 

bakalaura darba aizstāvēšanai.  

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studentu līdzdalība studiju programmas realizācijā, studiju procesa pilnveidošanā un 

ilgtspējībā tiek nodrošināta: 

- iesaistot studējošos programmas darba izvērtējumā - aptaujājot studējošos katra 

studiju gada beigās (rakstiska anonīma anketēšana), analizējot atbildes uz aptaujas 

jautājumiem un veicot izmaiņas studiju programmā,  

- ar programmas direktora un prodekāna starpniecību, ņemot vērā studējošo 

ieteikumus studiju programmas realizācijā (nodarbību saraksts, prakšu vietu 

izvēle, kursa realizācijas gaita u.c.), 

- aktīvi darbojoties studentu pašpārvaldē - DU Studentu Padomē, ar kuras 

starpniecību tiek apkopoti un sagatavoti priekšlikumi studiju procesa un studiju 

vides kvalitātes uzlabošanai, studējošo studiju un dzīves apstākļu uzlabošanai 

dienesta viesnīcās, Studējošo servisa centra izveidošanu un darbību, DU 

Informācijas dienu organizēšanu u.c., 

- studentu pašpārvaldes deleģētiem pārstāvjiem piedaloties DMF Domes sēdēs, 

kurās studējošie aktīvi iesaistās diskusijās par studiju kvalitātes nodrošināšanas 

jautājumiem, par korekcijām studiju programmas realizācijas gaitā un citiem 

jautājumiem. 
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8. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits (izmaiņas salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem) 

Profesionālās studiju programmas „Fizioterapija“ teorētiskos, praktiskos kursus  un 

klīnisko praksi 2010./11. studiju gadā nodrošināja 35 mācībspēki, t.sk. 22 viesdocētāji 

(3.pielikums. Studiju programmas mācībspēku CV). 

Pamatdarbā DU strādā  13 docētāji: 2 profesori, 4 docenti, 6 lektori un 1 asistents. 

Blakusdarbā strādā ārsta grādu ieguvuši ārstniecības iestāţu nodaļu vadītāji ( 

Rehabilitācijas centra „Līgatne” galvenā ārste I.Tambora; Bērnu Klīniskās Universitātes 

slimnīcas Rehabilitācijas nodaļas vadītāja I.Tāse; Daugavpils Reģionālās slimnīcas  

Fizikālās terapijas nodaļas vadītāja G.Sviridova), 7 ārsti un 10 fizioterapeiti. 
 

 2010./2011. studiju gadā bija blakusdarbā strādājošo mācībspēku sastāva 

izmaiņas: uzsācis darbu viesdocents ģimenes ārsts Anatolijs Poţarskis (studiju kurss 

Sievietes veselība), atsākusi lasīt lekcijas vieslektore Silvija Vanaģele (studiju kurss 

Vispārīgā ķirurģija un traumatoloģija), kā arī mainījušies prakšu vadītāji un palielinājies 

to skaits. Sakarā ar studiju programmas satura izmaiņām, mainījies arī pamatdarbā (13 

docētāji - 37 %) un blakusdarbā (22 docētāji – 63 %) strādājošo mācībspēku īpatsvars. No 

blakusdarbā strādājošiem 8 docētāji nodrošināja teorētiskos kursus, 8 ir tikai klīnisko 

prakšu vadītāji, bet 6 nodrošina gan teorētiskos kursus, gan vada klīniskās prakses 

(7.tabula). 

7.tabula. Studiju programmas realizēšanā iesaistītie mācībspēki 2010./2011.studiju gadā. 

 

Nr.p.

k 
Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds, amats, iestāde 

1.  Irēna Kaminska Dr. biol., docente, DU Anatomijas un fizioloģijas katedra 

2.  Līga Antoņeviča Dr. biol., docente, DU Anatomijas un fizioloģijas katedra 

3.  Irēna Kuņicka Mag.biol., lektore, DU Anatomijas un fizioloģijas katedra 

4.  Angelika Paškeviča Mag.biol., lektore, DU Anatomijas un fizioloģijas katedra 

5.  Anda Bernāne Mag.biol., asistente, DU Anatomijas un fizioloģijas katedra 

6.  Svetlana Stalidzāne Mag.paed., lektore, DU Anatomijas un fizioloģijas katedra 

7.  Inese Kokina Dr.biol., as.profesore, Sistemātiskās bioloģijas institūts 

8.  Larisa Silova Mag.paed., lektore, DU Pedagoģijas katedra 

9.  Larisa Rumjanceva Docente, DU Angļu valodas katedra 

10.  Valfrīds Paškevičs Dr.phys., profesors, DU Fizikas katedra 

11.  Sergejs Osipovs Mag.chem., lektors, DU Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedra 

12.  Santa Vorone Mag.psyh., lektore, DU Psiholoģijas katedra 

13.  Inta Ostrovska Dr.paed., docente, DU Ekonomikas un Sociālo zinātņu kat. 

14.  Antoņina Ţilinska Dr. biol., docente, līdz 2010.g. Anatomijas un fizioloģijas kat. 

15.  Gaļina Sviridova Ārste – rehabilitoloģe, Daugavpils RS Fizikālās medicīnas 

nodaļas vadītāja 
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16.  Anatolijs Poţarskis Ģimenes ārsts, psihoterapeits 

17.  Natālija Meļihova Ārsts rentgenologs, Daugavpils Reģionālā slimnīca 

18.  Ingrīda Tambora Fiziskās rehabilitācijas ārste, VNRC „Līgatne”galvenā ārste 

19.  Māra Kuļša Ārste rehabilitoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes Fizioterapijas 

akadēmiskās skolas direktore 

20.  Dace Stirāne Mag.ves.aprūpē, Fizioterapeite, LNRC „Vaivari”,  

21.  Ilze Tāse Ārste rehabilotoloģe, Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca 

22.  Silvija Vanagele Ārste ortopēds-traumatologs, Daugavpils Bērnu veselības centrs 

23.  Jāzeps Pogumirskis Dr.med., Ārsts neirologs, Daugavpils RS, grīvas poliklīnika  

24.  Zenta Piscova Mg.soc., fizioterapeits,  LNRC „Vaivari”, Daugavpils  

25.  Jeļena Sargsjane Ārste pediatre, Daugavpils MK  

26.  Tatjana Servute Mg.soc., fizioterapeits,  „Vale” privātprakses vadītāja 

27.  Andris Gorskis Fizioterapeits, Daugavpils Sporta medicīnas centrs  

28.  Olga Jakovļeva Mg.ves.apr., fizioterapeits,  O.Jakovļevas privātprakses vadītāja 

29.  Jūlija Koļesņikova Mg.soc., fizioterapeits SIA Olvi un Bērnu veselības centrā  

30.  Helēna Soldatjonoka Daugavpils Domes Lietu pārvaldniece 

31.  Evita Kiukucāne Mg.ves.apr., fizioterapeits LNRC Vaivari  

32.  Jeļena Orlova fizioterapeits LNRC Rāzna  

33.  Sandra Riņča fizioterapeits LNRC Rāzna  

34.  Ināra Jaunzema fizioterapeits Sociālās aprūpes centrā „Mēmele”  

35.  Aina Maskalāne Ārste-rehabilitoloģe, Valsts veselības norēķinu centra speciāliste 

 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija (atbilstība 
Augstskolu likuma prasībām) 

 Mācībspēku kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām, jo visi docētāji ir ar 

maģistra, zinātņu doktora grādu vai ar ārstniecības personas profesionālo diplomu un 

sertifikātu. Viesdocētājs A.Gorskis studē profesionālajā maģistrantūrā Fizioterapijā, 

vieslektore D.Stirāne – doktora studiju programmā „Medicīna” . 

Saskaņā ar Augstskolu likuma 57. panta 2.daļu Latvijas Medicīnas akadēmijas 

(AML) absolventiem piešķiramie grādi - “Ārsta grāds”, “Zobārsta (stomatologa) 

grāds”, “Farmaceita grāds” ir pielīdzināmi profesionālajam maģistra grādam. 

 

8.3. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme 
uz studiju darbu 

DU Anatomijas un fizioloģijas katedras zinātniskajā darbā tiek izvirzītas sekojošas prioritātes: 

 zinātnisko pētījumu veikšana atbilstošajās apakšnozarēs (cilvēka fizioloģijā, 

fizioterapijā, veselības zinātnēs),  

 iesaistīšanās starpaugstskolu pētnieciskajos projektos; 

 jaunā laboratorijas aprīkojuma aprobācija un izmantošana pētniecības un 

studiju procesa uzlabošanai; 

 studentu iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā darbība, izmantojot jaunāko 

aparatūru; 
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 personāla kvalifikācijas paaugstināšana, piedaloties semināros, konferencēs un 

iesniedzot publikācijas starptautiskajos izdevumos; 

 esošo katedras sadarbības kontaktu nostiprināšana un jaunu kontaktu 

veidošana. 

 Turpinās sadarbība ar pastāvīgiem sadarbības partneriem (Rīgas Stradiņa 

Universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Fizioterapeitu asociācija, kā arī dibināti jauni 

kontakti Latvijā un ārpus tās. Studiju programmā strādājošie docētāji  ir piedalījušies 

starptautiskās zinātniskās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs un daudzos semināros un 

apmācībā. 

 2007.gada 17.-18.maijā ar katedras mācībspēku iesaistīšanos tika noorganizēta 

starptautiska zinātniska konference „The Regional aspects of Physiotherapy and 

Rehabilitation: Accessibility and Possibilities Nowadays”. Konferences materiāli 

publicēti Acta Biologica Universitatis. Daugavpiliensis. 8 (1) 2008, ISSN 1407 – 

8953(www.biology.lv ). No 2008.gada akadēmiskā personāla un studējošo nozīmīgākie 

pētījumi tiek prezentēti Daugavpils Universitātes ikgadējās starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs Veselības zinātņu sekcijā un publicēti DU konferenču krājumos 

(www.dukonference.lv ).  

 Katedras docētāji veic kopīgus pētījumus un ir kopīgas publikācijas ar citu 

augstskolu docētājiem un pētniekiem, piem., Latvijas Universitātes, Varšavas Medicīnas 

Universitātes u.c. (4.pielikums. Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība.). 

http://www.biology.lv/
http://www.dukonference.lv/
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8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, 
apmācības un attīstības politika nākamajiem gadiem 

 Galvenā ar personālu saistītā problēma, kas ietekmē programmas kvalitāti ir jaunu, 

kvalificētu, pamatdarbā strādājošu fizioterapeitu trūkums Anatomijas un fizioloģijas 

katedrā. Ar to izskaidrojama nepietiekamā pamatdarbā strādājošo mācībspēku zinātniskā 

aktivitāte fizioterapijas jomā. Pietrūkst materiālo līdzekļu augsti kvalificētu speciālistu 

piesaistīšanai un vieslektoru uzaicināšanai no ārzemju augstskolām. Tomēr DU ir atradusi 

iespēju mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai uzaicināt kvalificētus lektorus no RSU 

Fizioterapijas akadēmiskās skolas fizioterapijas priekšmetos un kvalificētus ārstus no 

Daugavpils reģionālās slimnīcas un citām iestādēm medicīniskajos priekšmetos.  
 

 2010./2011.studiju gadā programmas realizēšanai tika piesaistīti jauni viesdocētāji 

klīniskās prakses vadīšanai, kā arī daţi augsti kvalificēti ārsti speciālo medicīnisko studiju 

kursu mācīšanai. Kā prakses vadītāji tiek izvēlēti sertificēti ārsti rehabilitologi vai 

sertificēti fizioterapeiti ar pietiekami lielu darba pieredzi, ņemot vērā viņu darba devēju 

atsauksmes. Patreiz RSU fizioterapijas maģistrantūrā studē viens no vieslektoriem un 

fizioterapeite, kas veic pētniecisko un zinātnisko darbu katedras laboratorijā. 
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9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS 
NODROŠINĀJUMS 

9.1. Materiāli tehniskā bāze (auditorijas, laboratorijas, 
kabineti, to skaita, lieluma un aprīkojuma atbilstība 

studiju programmas mērķiem un uzdevumiem, izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu) 

 Profesionālās bakalaura studiju programmas “Fizioterapija” studiju procesa 

realizēšanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, projektu, kursa un bakalaura darbu izstrādei 

studenti izmanto DU materiāli tehnisko bāzi: 

 Anatomijas un fizioloģijas katedrā - 5 specializētus kabinetus (anatomijas, 

fizioloģijas, masāţas, veselības), mācību un zinātniski pētniecisko laboratoriju, 

ārstnieciskās vingrošanas zāli; 

 Citās DU katedrās - specializēto laboratoriju telpas un aprīkojumu (bioķīmijas, 

biomehānikas kabineti), mācību telpas (psiholoģijas kabinets); 

 Sistemātiskās bioloģijas institūta mikrobioloģijas, parazitoloģijas un 

virusoloģijas laboratorijas; 

 labiekārtotas un tehniski aprīkotas auditorijas svešvalodas apguvei; 

 DU sporta kompleksu – sporta zāles, baseinu; 

 DU datorklases, interneta pieslēgumu un multimediju centra tehnisko 

nodrošinājumu; 

 DU bibliotēku un lasītavas. 

 2008./2009.st.g. – ERAF projekta „Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un 

matemātikas fakultātes laboratoriju iekārtu modernizēšana” 

(VPD1/ERAF/CFLA/08/NP/1.4.5./0001/000001/010)  ietvaros izveidota jauna 

elektrofizioloģijas laboratorija, kurā tiek veikti katedras docētāju pētījumi un studiju un 

bakalaura darbu izstrāde. 

 2011.gadā Anatomijas un fizioloģijas katedra ERAF projekta „Daugavpils 

Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības 

nodrošināšana” (Nr. 2010/0115/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/021) ietvaros saņēma 

modernu un kvalitatīvu laboratorijas aprīkojumu. Jaunā aparatūra un mērierīces tiek 

izmantotas studiju procesa nodrošināšanai un uzlabošanai, ir palielinājusies studiju 

procesa un zinātniski pētnieciskās darbības kvalitāte un iespējas.  

 Fizioloģijas laboratorijas darbiem iepirkti spirometri, dinamometri, ķermeņa masas 

analizators, tauku kroku mērītāji (kaliperi), asinsspiediena aparātu mērīšanas komplekts, 
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soļu skaitītāji, medicīniskie svari, redzes asuma noteikšanas tabulas, esteziometri, 

hronometri, funkcionālais sirds un asinsrites modelis, podometrijas iekārta, miotests, 

paātrinājumu mērījumu iekārta ar analīzes datorprogrammu pliometrijas mērījumiem. 

Cilvēka anatomijas praktiskajām nodarbībās iegādāti: cilvēka skeleta modelis, 

kaulu komplekts, kājas un rokas muskuļu mulāţas, zoba modelis. 

Fizioterapijas nodarbībās tiek pielietoti inklinometri, goniometri, skoliometri, 

vingrošanas bumbu komplekts, vingrošanas nūjas, vingrošanas paklāji, līdzsvara 

trenēšanas spilvenu, paliktņu un pussfēru komplekts, astoņas masāţas kušetes. 

Kopumā ir saņemtas 182 vienības, kas pilnvērtīgi uzlabo studiju kursu apgūšanas 

kvalitāti cilvēka anatomijā, fizioloģijā, kustību fizioloģijā, fizioterapijā, koriģējošajā 

vingrošanā un masāţas nodarbībās (www.du.lv/lv/projekti/es/eraf). 

 Ar studijām saistītie zinātniskie pētījumi un klīniskās prakses notiek daţādās 

Latvijas izglītības un veselības aprūpes iestādēs, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

(Daugavpils Reģionālā slimnīca, Daugavpils Bērnu veselības centrs, Nacionālais 

rehabilitācijas centrs “Vaivari”, Latgales Nacionālais rehabilitācijas centrs “Rāzna”, 

Vidzemes novada Rehabilitācijas centrs „Līgatne”, Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca 

un citas veselības aprūpes iestādes).  

9.2. Finanšu resursi 

 Studiju programmas finansējums galvenokārt tiek realizēts no valsts budţeta 

līdzekļiem, atsevišķos gadījumos paredzot studentam iespēju apgūt studiju programmu arī 

par maksu. 

9.3. Bibliotēka 

 DU Bibliotēkas lasītavās un specializētajās nodaļās ir pieejama mācību literatūra 

un ţurnāli, tomēr ir zināmas problēmas ar specializēto Latvijā un ārzemēs izdoto literatūru 

fizioterapijā, taču katru gadu tiek meklētas iespējas rast vairāk līdzekļu jaunu grāmatu un 

periodisko izdevumu iegādei. Patreiz DU bibliotēkā un Anatomijas un fizioloģijas katedrā 

ir Rietumeiropā un ASV izdotās grāmatas fizioterapijas priekšmetos un nozares 

teorētiskajos pamatkursos. Bibliotēkas lasītava papildināta ar jaunām Latvijā izdotām 

grāmatām un citu literatūru (www.du.lv/lv/biblioteka). 

 Studentiem ir iespējams arī izmantot Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” 

bibliotēku, RSU/LMA bibliotēku, Medicīnas zinātnisko bibliotēku (www.mzb.lv) un šīs 

bibliotēkas filiāli Daugavpilī, kura atrodas Daugavpils Reģionālajā slimnīcā, kā arī pieeju 

starptautiskām zinātniski pētnieciskām datu bāzēm. 

http://www.du.lv/lv/projekti/es/eraf
http://www.du.lv/lv/biblioteka
http://www.mzb.lv/
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10. ĀRĒJIE SAKARI 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 Studiju programmas realizācija  ir iesākta balstoties uz sadarbības līgumu starp 

DU, Daugavpils pilsētas Domi, Rīgas Stradiņa Universitāti un Nacionālo rehabilitācijas 

centru “Vaivari” par Eiropas Fizioterapeitu asociācijas prasībām atbilstošas fizioterapijas 

studiju programmas uzsākšanu Daugavpils Universitātē. Profesionālās studiju 

programmas absolventi strādā rehabilitācijas centros un rajonu stacionāros, apmierinot 

pašreizējo un perspektīvo pieprasījumu pēc fizioterapeitiem Latvijā un it īpaši Latgalē. 

Lai pakāpeniski iepazīstinātu potenciālos darba devējus un Fizioterapijas asociācijas 

pārstāvjus ar absolventiem, studentiem tiek rīkoti braucieni uz Fizioterapeitu asociācijas 

semināriem, bet potenciālie darba devēji tiek iesaistīti apmācības procesā (klīniskās 

prakses un noslēguma pārbaudījumi) un programmas kvalitātes novērtēšanā 

(10.pielikums. Absolventu/darba devēju atsauksmes.). 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

 2007.gada 17.-18.maijā Daugavpils Universitātē notika starptautiska zinātniska 

konference „The Regional aspects of Physiotherapy and Rehabilitation: Accessibility and 

Possibilities Nowadays”, kurā bija ap 90 dalībnieku no Polijas, Lietuvas un Latvijas 

augstskolām un veselības aprūpes iestādēm. 

 Profesionālā studiju programma “Fizioterapija”, ko realizē DU DMF, A, B un C 

bloku sadaļās ir saskaņota ar LMA/RSU Fizioterapijas akadēmiskās skolas realizēto 

profesionālo programmu “Fizioterapija”. RSU docētāji lasa atsevišķus studiju kursus 

(Fizioterapija pediatrijā, Fizioterapija neiroloģijā, Fizioterapija pie iekšķīgām slimībām). 

 Turpinot iesāktās tradīcijas studenti un katedras docētāji apmeklē Fizioterapeitu 

asociācijas seminārus un konferences.  

 Katedras docētāji veic pētījumus kopā ar citu augstskolu docētājiem un 

pētniekiem, piemēram, ar Latvijas Universitātes kolēģiem veic pētniecisko darbību 

A.Paškeviča (projekts Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību 

ārstēšanā ar jauna tipa priviliģētām struktūrām, LU, DU), I.Kaminska (projekts 

Miokinīnu un muskuļu metaboreceptoru aferentācijas efektu atkarība no fiziskās 

aktivitātes veida, organisma uzbūves un metabolisma īpatnībām, LU, RSU, DU). 

I.Kaminska ir vairāku starpaugstskolu projektu uzraudzības padomes locekle 

(„Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar jauna tipa 

priviliģētām struktūrām”, “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un 
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mentoru profesionālā pilnveide”, „Mācību satura metodisko materiālu recenzēšana 

bioloģijā 9.klasei „Dabaszinātnes un matemātika””.  

 2009./2010.st.g. – uzsākta sadarbība ar Polijas Republikas Varšavas Medicīnas 

Universitātes mācībspēkiem kopīgu zinātnisku pētījumu veikšanā par fizioterapeitu 

apmācības kvalitāti, ir kopīgas publikācijas (I.Kuņicka, I.Kaminska)  (4.pielikums. 

Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība.).   

10.3. Akadēmiskā personāla ienākošā un izejošā mobilitāte 

 2011.gada rudenī ERASMUS ietvaros Daugavpils Universitāti apmeklēja 

Lietuvas Paņeveţas koledţas docētāji, kas iepazinās ar PBSP Fizioterapija realizēšanu 

Daugavpils Universitātē, ar studiju saturu, plānu, materiālo bāzi. Notika diskusija par 

turpmāko sadarbību studiju procesa realizēšanā, studējošo apmaiņā un kopīgu pasākumu 

realizēšanā (semināri, studējošo konkursi u.c.).   

 Ārvalstu docētāji studiju programmā nav strādājuši. Docētaju apmaiņa tiek 

plānota 2012./2013. studiju gadā.  

10.4. Studējošo ienākošā un izejošā mobilitāte 

 Programmas satura realizācijas atšķirību dēļ DU studējošajiem ir neiespējami 

mācīties daļu laika ārzemju augstskolās, tāpēc neviens nav izmantojis ERASMUS 

iespējas. Lielākas iespējas ir ārzemēs iziet klīnisko praksi. 2009.gadā IV studiju gada 

studente bija klīniskajā praksē Šveicē. Vairāki studējošie plāno praksi ārzemēs 2012.gadā.  

2011.gada rudenī trīs II studiju gada studējošie piedalījās I starptautiskajā studentu 

masāţas čempionātā Lietuvā, Kauņas koledţā.  
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11. PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
NĀKAMAJIEM SEŠIEM GADIEM 

11.1. Studiju programmas SVID analīze 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” stiprās puses kopumā ir: 

 skaidrs programmas mērķis, uzdevumi un realizēšanas stratēģija; 

 programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam, fizioterapeita profesijas 

standartam un fizioterapeita specialitātes nolikumam; 

 laba materiāli tehniskā bāze un nodrošinājums ar mācībspēkiem; 

 augsti kvalificētu vieslektoru piesaistīšana medicīniskajos un fizioterapijas 

priekšmetos un kvalificēti profesionāli prakses vadītāji; 

 laba sadarbība ar citām augstskolas struktūrvienībām; 

 laba sadarbība ar Rīgas Stradiņa Universitātes Fizioterapijas akadēmisko skolu, 

Daugavpils Reģionālo slimnīcu, Nacionālajiem rehabilitācijas centriem “Līgatne”, 

“Rāzna”, “Vaivari”, P.Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu, Bērnu klīnisko 

universitātes slimnīcu un citām veselības aprūpes iestādēm; 

 laba sadarbība starp mācībspēkiem un studentiem;  

 studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas vadošajos rehabilitācijas centros un nodaļās;  

 iespējas izmantot Internet, bibliotēku elektronisko datu bāzi, starptautiskās datu bāzes; 

 pastāvīga studiju satura pilnveidošana, jaunu studiju un pasniegšanas formu meklēšana un 

ieviešana, sabalansēta teorija un prakse; 

 regulāra studiju programmu attīstības izvērtēšana; 

 studiju programmas beidzēju vēlme un iespējas turpināt studijas maģistratūrā. 

Kā studiju programmas vājās puses kopumā jāatzīmē: 

 DU bibliotēkas nepietiekamais nodrošinājums ar mācību literatūru fizioterapijā latviešu 

valodā, mūsdienīgu zinātnisko literatūru un periodiku; 

 nepietiekami izmantotas studentu un mācībspēku apmaiņas iespējas ar citu Latvijas un 

ārvalstu augstskolām, kas saistītas ar atšķirīgu studiju procesa organizāciju ES valstu 

augstskolās; 

 profesionāļu (fizioterapeitu, rehabilitologu) trūkums augstskolas akadēmiskā personāla 

vidū un liels viesdocētāju īpatsvars; 

 augstskolā nav citu veselības aprūpes virziena programmu.  

Iespējamie draudi studiju programmai varētu būt: 

 nepietiekami izmantotās iespējas finansējuma piesaistei zinātnisko pētījumu 

veikšanai un materiāli - tehniskās bāzes pilnveidošanai; 
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 studentu un mācībspēku nepietiekamais svešvalodu zināšanu līmenis; 

 valsts dotēto budţeta vietu finansējuma atņemšana. 

Studiju programmai ir attīstības iespējas un draudu novēršana: 

 patstāvīgi jāpilnveido programmas attīstības stratēģija, ievērojot izmaiņas darba 

tirgū un svarīgākās fizioterapijas attīstības tendences pasaulē; 

 studiju kursu satura pilnveidošana, jaunu studiju kursu izstrāde un ieviešana; 

 sadarbības projekti un līgumi ar daţādām Latvijas un ārvalstu izglītības un 

zinātniski pētnieciskām iestādēm, pašvaldībām un privātām iestādēm; 

 jāattīsta sadarbība ar ārvalstu augstskolām studentu un mācībspēku apmaiņas 

programmu, kopīgu zinātniski pētniecisku projektu realizēšanai, turpinot 

sadarbības līgumu noslēgšanu; 

 akadēmiskā personāla zinātniskā un metodiskā potenciāla paaugstināšana, 

kvalificētu vieslektoru piesaiste; 

 materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu, 

tehnoloģijām, informācijas līdzekļiem, īpašu uzmanību veltot mūsdienīgu 

zinātnisko un periodisko izdevumu pieejamībai; 

 metodiskās un mācību literatūras sagatavošana valsts valodā un izdošana; 

 regulāru studentu un darba devēju aptauju studiju procesa novērtēšanai realizēšana 

un analīze. 
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PIELIKUMI 

1.PIELIKUMS. Studiju programmas pilna laika studiju plāns. 
 

APSTIPRINĀTS 

DMF Domes sēdē  
2002.gada 21.janvārī, protokols Nr.1 

Grozījumi apstiprināti DMF Domes sēdē 

2004.gada 24.maijā,protokols Nr.4 

Grozījumi apstiprināti DMF Domes sēdē 

2004.gada 20.septembrī,protokols Nr.6 

Grozījumi apstiprināti DMF Domes sēdē 

2008. gada 18.jūnijā, protokols Nr. 9  
Grozījumi apstiprināti DMF Domes sēdē 

2010.gada 2.februārī, protokols nr. 2 

Grozījumi apstiprināti DMF Domes sēdē 
2010.gada 7.maijā, protokols nr. 6 

Grozījumi apstiprināti DMF Domes sēdē 

2010.gada 28.maijā, protokols nr. 7 
Grozījumi apstiprināti DMF Domes sēdē 

2010.gada 15.jūnijā, protokols nr. 8 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  

„Fizioterapija” (programmas kods 42722) 

STUDIJU PLĀNS, studiju ilgums – 4 gadi, pilna laika studijas  

 

    Pārbau- Kursa Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

Kursa  Kursa nosaukums dījuma  KP kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

kods   forma  skaits 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 

        kopējais lekcijas lab.darbi Semināri 

,praktisk

ās 

nodatbīb

as 

lekc. lab.d. lekc. lab.d. lekc. lab.d. lekc. lab.d. lekc. lab.d. lekc. lab.d. lekc. lab.d. lekc. lab.d. 

  pr. darbi sem. sem. sem. sem. sem. sem. sem. sem. 

1.sem 20KP  2011.rud.  

A daļa [KP: 11] 

                                            

Medi1003 Cilvēka anatomija eks. 6 96  32 64   2 4                           

Medi1006 Pētījumu metodoloģija veselības aprūpē (dal) dif.iesk. 1 16      1                           

Medi1007 Mikrobioloģija, virusoloģija, parazitoloģija dif. iesk. 2 32 16    16  1 1                           

Medi1005 Medicīniskā terminoloģija dif. iesk. 2 32     32  2                              
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B daļa [KP:3 ]                                            

Medi1008 Ievads fizioterapijā I. Motorā kontrole eks. 3 48 16 32     1 2                             

C daļa [KP: 5]                                             

Psih1023 Medicīniskā psiholoģija un deontoloģija dif. iesk. 3 48  32   16 2                               

Citi1006 Veselības sporta teorija un metodika eks. 2 32 16   16  1 1                              

D daļa [KP: 1]                       

Medi1010 Medicīnas vēsture dif. iesk. 1 16   16  1               

2.sem. 20 KP  2012.pav.  

A daļa [KP: 15] 
                                            

Medi1004 Cilvēka reģionālā anatomija eks. 4 64 32  32      2 2                         

Biol2004 Cilvēka fizioloģija I eks. 4 64 32 32      2  2                        

Ķīmi1001 Bioķīmija  dif. iesk. 2 32  16   16      1 1                         

Meha1001 Biomehānika dif. iesk. 2 32 16  16   1 1             

Biol1005 Medicīniskās ģenētikas pamati dif. iesk. 1 16    16      1             

Medi1015 

*Medi1002  

Pētījumu metodoloģija veselības aprūpē (dal) dif.iesk. 1 16        1             

Medi1014 Studiju darbs I aizstāv., 

dif.iesk. 
1                     

B daļa [KP:3]                                           

Medi1009 Ievads fizioterapijā II. Kinezioloģija eks. 3 48 16   32     1 2                         

D daļa [KP: 2]                                           

VidZ1007 Vides veselība dif. iesk. 1 16    16       1                         

Medi1011 Uztura mācība dif. iesk. 1 16    16       1                         

3.sem. 20 KP   2012.rud. 

A daļa [KP: 4] 
                                            

Biol2032 Cilvēka fizioloģija II eks. 4 64 32 32          2 2                     

B daļa [KP: 13]                                          

Medi2004 Fizioterapijas pamati I. Muskuļu funkcionālā 

novērtēšana. Stāja. Gaita. 

eks. 3 48 16 32           1  2                     

Medi3003 Iekšķīgo slimību propedeitika un 

iekšķīgāsslimības. 
dif. iesk. 2 32 16 16          1 1                     
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Vete2001 Masāţa un mīksto audu tehnika eks. 6 96 32 64          2 4                     

Medi2007 Infekcijas slimības un epidemioloģija dif.iesk. 2 32  16 16            1  1           

C daļa [KP:3]                                             

Filo1001 Profesionalā angļu valoda I dif. iesk. 2 32    32            2                      

Citi4004 Sociālās drošības sistēma Latvijā  dif.iesk. 1 16   16      1           

4.sem. 20 KP  2013.pav. 

A daļa [KP: 3] 
                                            

Medi3021 Kustību fizioloģija eks. 2 32  16 16               1 1         

Vete2002 Studiju darbs II aizstāv., 

dif.iesk. 
1                     

B daļa [KP: 15]                                          

Medi2005 Fizioterapijas pamati II. Locītavu izmeklēšana eks. 3 48  16 32               1 2                  

Medi3009 Neiroloģija eks. 2 32 16  16       1 1               

Medi3019 Vispārīgā ķirurģija un traumatoloģija dif. iesk. 2 32 16   16              1 1                

Medi3005 Sievietes veselība dif. iesk. 1 16    16              1          

Medi2008 Medicīniskās tehnoloģijas dif.iesk. 1 16   16        1         

Medi3020 Pediatrija un neiroloģija pediatrijā dif. iesk. 2 32 16   16              1 1          

Medi3011 Pirmā palīdzība dif. iesk. 1 16   16        1         

Medi2015 Ergonomika  dif. iesk. 2 32 16  16        1         

Medi2023 Hidroterapija (fizioterapija baseinā) dif.iesk. 1 16  16         1         

C daļa [KP:2]                                             

Valo2094 Profesionālā angļu valoda II dif. iesk. 2  32      32                2                 

5.sem. 20 KP   2013.rud.  

A daļa [KP: 2] 
                                            

Mate2059 Datu statistiskās apstrādes pamatmetodes eks. 2 32 16 16        1 1                 

B daļa [KP: 16]                                            

Medi3012 Fizioterapija izglītības iestādēs dif. iesk. 2 32  32           2             

Medi3004 Klīniskās aprūpes pamati dif. iesk. 1 16  16                   1              

Medi2009 Fizikālā medicīna eks. 3 48 32 16                 2 1        

Medi2014 Klīniskā prakse fizikālajā medicīnā dif. iesk. 2 60  60                 30        
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Medi3024 Fizioterapija pie iekšķīgajām slimībām dif. iesk.  4 64 32 32          2 2       

Medi3025 Fizioterapija ortopēdijā un traumatoloģijā eks. 4 64 32 32          2 2       

C daļa [KP:2]                                           

Peda3012 Veselības pedagoģija dif.iesk. 2 32 16  16         1 1             

6.sem. 20 KP   2014.pav.  

A daļa [KP: 1] 
                                            

Medi3029 Studiju darbs III aizstāv. 

dif.iesk. 
1                         

B daļa [KP: 16]                                        

Medi3026 Sporta medicīna  dif. iesk.  1 16  16             1       

Medi3017 Klīniskā farmakoloģija dif. iesk. 2  32 16    16                    1 1         

Medi3010 Ergoterapijas pamati dif. iesk. 1 16     16                      1         

Medi3032 Fizioterapija pediatrijā (dal) dif. iesk.  2 32 16 16                       1 1         

Medi3028 Fizioterapija neiroloģijā eks. 4 64 32 32            2 2     

Medi5004 Klīniskā prakse fizioterapijā I dif.iesk. 6 180  180             30     

D daļa [KP:3]                                            

Medi2013 Manuālās terapijas pamati eks. 3 48  48                        2         

7.sem. 20 KP      2014.rud. 

A daļa [KP: 4] 
                                            

Medi5017 Bakalaura darba izstrāde ieskaite 4                                 

B daļa [KP: 8]                                     

Medi3039 Klīniskā prakse fizioterapijā II dif.iesk. 6 180  180                           30   

Medi4017 
*Medi 3014 Fizioterapija pediatrijā (dal) 

 

eks. 2 32 16 16                         1 1    

C daļa [KP: 8]                                    

JurZ4005 Darba organizēšana un menedţments dif. iesk.  3 48 16  32                       1 2   

Medi4007 Veselības aprūpes organizācijas pamati  dif. iesk. 1 16   16                        1   

Medi5019 Bakalaura darba izstrādes metodoloģija dif.iesk. 2 32 16  16             1 1   

Medi4006 Sabiedrības veselība, dif.iesk. 2 32 16  16             1 1   
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8.sem. 20 KP      2015.pav. 

A daļa[KP:8]                                             
Medi5018 

*Medi4009 Bakalaura darba izstrāde ieskaite 8                                   

B daļa [KP: 12]                                         

Medi 4023 
Klīniskā prakse fizioterapijā III dif.iesk. 12 360  360                 30 

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu. 

 

Valsts pārbaudījums Fizioterapijā: 

1. bakalaura darba aizstāvēšana veselības aprūpē (Medi4009) 

2. eksāmens Fizioterapijā (Medi4008) 
Piešķiramā kvalifikācija „Fizioterapeits” 

 

 

KOPĀ KP : 160 

 

Studiju programmas direktors  _________________/Irēna Kuľicka 

(paraksts, atšifrējums, datums)    16.08.2011. 

 

Dekāns       _________________/Valfrīds Paškevičs 

(paraksts, atšifrējums, datums)    16.08.2011. 
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2. PIELIKUMS. Studiju kursu apraksti (DUIS, izdruka). 



48 

 

3. PIELIKUMS. Studiju programmas mācībspēku CV.  

Docentes, Dr. biol. LĪGAS ANTOĽEVIČAS 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads:  1961 

 

Izglītība: 

1986.-1989.g.  
1980.-1985.g. 

 

1977.-1980.g. 

  

 

Rīgas Medicīnas institūts, klātienes aspirantūra Normālās fizioloģijas katedrā 
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Bioloģijas un ķīmijas fakultāte, vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotājas 

diploms 

Jēkabpils 1. vidusskola 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1993.g.  
1992.g. 

1990.g.  

Docente 
Bioloģijas doktore (Rīga, LEKMI Habilitācijas un Promocijas padome) 

Bioloģijas zinātņu kandidāte (Tartu Universitāte) 

 

Nodarbošanās: 
No1986.g.- līdz šim  DU (DPI, DPU) docētāja 

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Валтнерис А.Д., Циша Л.Д. (1992) Сфигмографические показатели кровообращения человека при нервно-эмоциональной 

нагрузке и релаксации.//Журнал «Физиология человека», т.18, №1, стр. 110-116 
2. Antoņeviča L., Jauja J., Ţilinska (2004) A. Skolēnu zināšanas cilvēka fizioloģijā un to padziļinātas apguves iespējas. Starptautiskās 

zinātniskās konferences “ Teorija un prakse skolotāju izglītībā II “rakstu krājums.- Rīga, 571.-573. lpp. 

3. Antoņeviča L., Ţilinska A. (2005) Problems of physical activity in young people. 4. Starptautiskā Baltijas Sporta medicīnas kongresa 
materiāli. Rīga, 56.-57. lpp. 

4. Antoņeviča L., Ţilinska A. (2007)Veselības un kultūras kopsakarības pusaudţu izpratnē. Starptautiska konference” Bērns kultūrā”, 

5. Zinātnisko rakstu krājums “Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas” Daugavpils, Daugavpils Universitātes 
akadēmiskais apgāds ”Saule”, 233.-241. lpp. 

6. Mācību grāmatas un mācību burtnīcas dabas mācībā.”Es un mēs, un viss ap mums” 1.-2. klasei. Lielvārde, Lielvārds, 1996.-1997.g. 
 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos                    vairāk nekā 15 

Konferenču tēzes                                                                    vairāk nekā 15 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1986.-1994.g.   
1990.-2004.g            

no 1996.- līdz šim 

Cilvēka asinsrites sfigmogrāfisko rādītāju pētījumi 
Bērnu organisma adaptācija mācību un fiziskajām slodzēm 

Pusaudţu un jauniešuveselība un dzīvesveids: fiziskās aktivitātes un uztura loma. 

 

Akadēmiskie kursi: 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Bērnu fizioloģija un veselības veicināšana 
Skolēnu vecumposmu fizioloģija un veselības veicināšana 

Cilvēka fizioloģija un veselības veicināšana                                               

Psihes bioloģiskie pamati 
Uztura mācība 

Vides veselība 

Mācību procesa higiēna 

A 
A  

B  

B 
D 

D 

B  

4 
2 

4 

4 
1 

1 

1 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību:  

2005.-2006.g. piedalīšanās Dreifusa fonda projektā (Problem Solvig for Better Health),  

2006.-2008.g. dalība ESF projektā” Starpnozaru Biomehānikas un nozares saistīto kursu attīstība Daugavpils Universitātē”, 

2008.-2009.g. piedalīšanās DU organizētajās skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanas programmās,  

DU ABSP „Bioloģija” gala pārbaudījumu komisijas locekle (2005., 2006., 2010.),  

no 2003.g. piedalīšanās ikgadējā A.Valtnera Latvijas skolēnu konkursa „Pazīsti savu organismu” organizēšanā.  

  

 

20.02.2011.                                                                                                                        _________________/Līga Antoņeviča/ 
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Asistentes, Mg. biol. ANDAS BERNĀNES 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1980 

 

Izglītība: 

No 2008. līdz šim 

brīdim 

2004.-2006. 
2004.-2005. 

2003.-2004. 

1999.-2003. 

 
Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, studiju programmas Bioloģijas doktors 

studente 

Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā 
Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, specialitāte: veselības mācības skolotājs 

Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, specialitāte: bioloģijas, ķīmijas skolotājs 

Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2006. Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā 

 

Nodarbošanās: 

No 2008. līdz šim 
brīdim 

2003.-2008. 

DU Anatomijas un fizioloģijas katedras asistente 
 

DU Anatomijas un fizioloģijas katedras dabaszinātņu laborante 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā  5 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2001.-2006.  
No 2006. līdz  šim 

brīdim 

Mezentērija arteriolu vazomocijas parametru izpēte 
Cilvēka kardiovaskulārie, pulmonārie pētījumi. Pētījumi cilvēka ekoloģijā 

 

Akadēmiskie kursi: 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 

Cilvēka fizioloģija 

Cilvēka fizioloģija 
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija 

Sporta fizioloģija 

Datu statistiskās apstrādes pamatmetodes 

A 

A 
A 

B 

B 

8 

4 
4 

2 

2  

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

Laika periodā no 2006. līdz 2008. gadam piedalīšanās ESF  projekta “Starpnozaru Biomehānikas un nozares saistīto kursu attīstība 
Daugavpils Universitātē” realizācijā 

2008. gadā piedalīšanās ERAF  projekta ”Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes laboratoriju iekārtu 

modernizēšana” realizācijā 

 

 

01.02.2011.                      ___________________/ Anda Bernāne/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Docentes, Dr. biol. IRĒNAS KAMINSKAS 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

  
Dzimšanas gads: 1962 

    

Izglītība:   
1986. – 1989. 

1980. – 1985. 

  
1969. – 1980. 

Latvijas Universitāte, aspirante 
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, bioloģijas un ķīmijas skolotāja 

diploms 

Daugavpils 1. vidusskola 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1993. 

1990. 

Bioloģijas zinātņu doktore 

Bioloģijas zinātņu kanditāte 

  
Nodarbošanās: 
no 2002. 

1999. –2002. 
no 1997.  

  

1993. - 1997.  
1989. - 1993.  

Daugavpils Universitāte, studiju prorektore  

Daugavpils Universitāte, Fizioloģijas un veselības mācības katedras vadītāja  
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte / Daugavpils Universitāte, Fizioloģijas un veselības mācības / Anatomijas 

un fizioloģijas katedra, docente 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Fizioloģijas un ĀFK katedra, docente 
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Zooloģijas un fizioloģijas katedra, pasniedzēja 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1.Kaminska I., Kuņicka I., Paškeviča A., Sviridova G. Preconditions of physiotherapist training, topical development and perspectives 

in Daugavpils University // Abstracts from international conference „The regional aspects of physiotherapy and rehabilitation: 

accessibility and possibilities nowadays” – Daugavpils, 2007. – p.10 -11. 
2.Kaminska I., Paškeviča A. Lekciju kurss cilvēka anatomijā. Daugavpils, 2008. 

3.GotlibJ., Bialoszewski D., Kaminska I., Kuņicka I., Sierdzinski J. Familiarity with Career Possibilities among First-Year 
Physiotherapy Students from Polnad and Latvia – Implications for Curricula. International Journal of Rehabilitation Research. 

Proceedings of the 10th Congress of the European Federation for Research in Rehabilitation. 2009.  

4.Ozoliņa-Moll L., Aivars J., Aberberga-Augškalne L., Rumaka M., Kaminska I., Bernāne A., Paškeviča A., Volčeka K., Strode A. 
Ķermeņa masas un audu proporciju izvērtējums studējošajiem jauniešiem: 2009. gada pētījums Daugavpils Universitātē, Latvijas 

Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē. Abstracts of the 52st International Scientific Conference of Daugavpils University. 2010. 

5.Ozololiņa - Moll l., Aivars J.I., Volceka K., Strode A., Rumaka M., Kaminska I., Aberberga-Augskalne L. Explicit risk factors in 
Latvian young adults with increased body mass index and body fat percentage. 1st International Diabetes and Obesity Forum, 

October 21.-23., 2010, Athens, Greece, p.86. 
  

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                      7 

Konferenču tēzes                                                                      11 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2009. – līdz šim Kardiopulmonāro rādītāju atkarība no fiziskās aktivitātes veida, organisma uzbūves un metabolisma īpatnībām 

  

Akadēmiskie kursi: 
  

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Cilvēka anatomija 
Cilvēka reģionālā anatomija 

Kustību anatomija 

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija 
Kustību fizioloģija 

A,B 
A 

A 

A,B 
B 

6, 3 
4 

2 

4 
2 

  

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 
1. No 07.2004. nodibinājuma AIKNC (Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra) valdes locekle. 

2. No 2005. gada DU profesionālās maģistra studiju programma „Vidējās izglītības skolotājs“ (14 kvalifikācijas, t.s., kvalifikācija bioloģijas 

un ķīmijas skolotājs) programmas direktore. 
3. Studiju programmu novērtēšanas komisijas eksperts (no 2000. gada vairāk kā 40 Latvijas augstskolu studiju programmas); t.s., RPIVA 

profesionālās bakalaura studiju programmas „Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un pamatizglītības dabaszinību skolotājs ”ārējās 

novērtēšanas ekspertu komisijas priekšsēdētājs. 
4. ESF projekta „Starpnozaru biomehānikas un nozares saistīto kursu attīstība Daugavpils Universitātē” (no 14.12.2006.) vadītāja. 

5. No 2009. gada piedalīšanās LZP projektā „Miokinīnu un muskuļu metaboreceptoru aferentācijas efektu atkarība no fiziskās aktivitātes 

veida, organisma uzbūves un metabolisma īpatnībām”(LU, RSU, DU). 
6. No 02.2011. Latvijas Fiziologu biedrības valdes locekle. 

  

  
 2011. gada 17. februāris                                                                                                       __________________ /Irēna Kaminska/ 
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Asociētās profesores, Dr. biol. INESES KOKINAS 

dzīves un darba gājums 
(Curriculum Vitae) 

  

Dzimšanas gads: 1970 
 

Izglītība: 

1996.-1999. 
1993.-1995. 

1987.-1992. 

  

  

Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Bioloģijas doktora studiju programma, apakšnozare “Ģenētika” 
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, studijas maģistra studiju programmā „Bioloģija”,  

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Bioloģijas un ķīmijas fakultāte, specialitāte: „Bioloģijas un ķīmijas 

skolotājs”, dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā. Diploms ar izcilību  
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2007. 
2003.-2007. 

2002. 

1995. 
1992. 

Asociētā profesore 
Docente 

Bioloģijas doktore, Latvijas Universitāte 

Bioloģijas maģistra grāds ģenētikas apakšnozarē, Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte  
Bioloģijas bakalaura grāds, Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

  

Nodarbošanās: 
2008.-līdz šim brīdim 

2007. -2008. 

2006.-2008. 
2003.-2006. 

1992.-2003. 

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta direktore, asociētā profesore 

Daugavpils Universitātes Anatomijas un fizioloģijas katedras asociētā profesore 

Daugavpils Universitātes Anatomijas un Fizioloģijas katedras vadītāja 
Daugavpils Universitātes Bioloģijas katedras docente 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Daugavpils Universitāte, 

Bioloģijas katedra, asistente 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Rashal I., Araja I., Kokina I. Barley powdery mildew virulence frequencies in Latvia in 1996-1999. Acta Phytopatologica et 

Entomologica Hungarica, 2000, 35(1-4), 397-402. 

2. Kokina I., Rashal I. Pathotypes of Blumeria graminis f.sp. hordei in Latgale region of Latvia in 1995-2000. Proceedings of the 
Latvian Academy of Sciences. Part B, 2005, 59, No 3/4 (638/639), pp. 151-155. 

3. Kokina I., Rashal I. Monitoring of the population of Blumeria graminis f.sp. hordei in the South-Eastern part of Latvia. Agronomy 

Research, 2006, 4, pp. 231-236.  
4. Kokina I., Rashal I. Results of the Monitoring of the population of Blumeria graminis f.sp. hordei in the Latgale region of latvia in 

2007.  Agriculture, 2008 

5. Grauda D., Strazdiņa V., Kokina I., Lapiņa L., Miķelsone A., Rashal I.EXTENSION OF SPRING WHEAT BREEDING USING 
DOUBLED HAPLOIDS TECHNOLOGY. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 2009, 9, 2, pp. 263-268. 

6. Grauda D., Lepse N., Strazdiņa V., Kokina I., Lapiņa L., Miķelsone A., Ļubinskis I., Rashal I. Obtaining of doubled haploid lines 

by anther culture method for thr Latvian wheat breeding. Agronomy Research , 2010, 8, Special Issue, pp. 545-552.  
  

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā 20 
Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā 20 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2002. līdz šim brīdim 

  

1992. līdz šim brīdim  

audu kultūras, to pielietošana ģenētikā un selekcijā; bioloģiskās daudzveidības izpēte, pielietojot t.sk. 

molekulārās metodes; biotehnoloģija 

augu imunitātes ģenētika 
  

Akadēmiskie kursi: 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Augu fizioloģija 
Mikrobioloģija 

Virusoloģija 

Biotehnoloģija 
Augu anatomija un morfoloģija 

Medicīniskās ģenētikas pamati 

Šūnas fizioloģija 
Eksperimentātlo pētījumu metodoloģija 

Biologijas aktuālās problēmas 

A 
A 

A 

B 
A 

B 

A 
A 

A 

4 
2 

2 

3 
3 

1 

2 
2 

1 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 
kopš 2010.  Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrības valdes locekle 

kopš 2009.  ESF projekts „Bioirizācijas starpnozaru pētījumu grupa” (projekta galvenā izpildītāja) 
kopš 2008.  European Association for Research on Plant Breeding locekle 

2008.  ERAF projekts “Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes laboratoriju iekārtu 

modernizēšana” (projekta vadītāja) 
2006.-2009.  Valsts pētījumu programmas agrobiotehnoloģijā „Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu 

pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku 

izejmateriāla” projekts „Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, 
pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes (projekta izpildītāja) 

2006.-2008.  ESF projekts „Starpnozaru biomehānikas un nozares saistīto kursu attīstība Daugavpils Universitātē” 

(projekta vadītāja asistente) 
2006.  DU grants „Gametisko šūnu attīstības novērošana un dubultoto haploīdu iegūšana in vitro mieţu (Hordeum 

vulgare L.) putekšņu maciņu kultūrās” (projekta vadītāja) 
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Lektora, Dr. chem.  SERGEJA OSIPOVA 

dzīves un darba gājums 
(Curriculum Vitae) 

  

Dzimšanas gads: 1967 

    

Izglītība:   

2000. – 2004.  
1984. – 1991. 

1974. – 1984. 

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, Ķīmijas doktora studiju programma, apakšnozare “Analītiskā ķīmija” 
Daugavpils Pedagoģiskais institūts Bioloģijas un ķīmijas fakultāte, bioloģijas un ķīmijas skolotāja diploms 

Daugavpils 11. vidusskola 

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2011. 

2003. 
1993. 

Doktors ķīmijā 

Lektors 
Ķīmijas maģistrs 

  

Nodarbošanās: 
1992. – līdz šim brīdim Lektors Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Osipovs Sergejs. Ūdens analīzes praktikums: Spektrofotometriskās metodes. DU. Dabaszin. un matemāt. fak. - Daugavpils : Saule, 

2006. - 117 lpp. - Pielikums. ISBN 9984-14-327-9. 

2. Osipovs Sergejs. Kvantitatīvās analīzes praktikums. Daugavpils Universitāte. Dabaszin. un matemāt. fak. Ģeogr. un ķīmijas kat. - 
Daugavpils : Saule, 2004. - 116 lpp. ISBN 9984-14-234-5. 

3. S. Osipovs, A. Viksna. Application of retention indices for identifying tar compounds. In Proceedings of the 18th European Biomass 

Conference & Exhibition, Lyon, France, 3–7 May 2010. Ed. by Schmid J., Grimm H.-P., Helm P., Grassi A., ETA-Florence 
Renewable Energies, Florence, Italy, 659–663 (2010). 

4. S. Osipovs, A. Vīksna. Divu metoţu efektivitātes salīdzinājums paraugu ņemšanai ģeneratorgāzes darvas analīzē. Latvijas Ķīmijas 
Ţurnāls, 3, 217–230 (2009). 

5. S. Osipovs. Use of biomass gasification char for tar removal from syngas. In Proceedings of the 17th European Biomass Conference 

& Exhibition, Hamburg, Germany, 29 June – 03 July 2009. Ed. by De Santi G.F., Dallemand J.F., Ossenbrink H., Grassi A., Helm 
P., ETA-Florence Renewable Energies, Florence, Italy, 678–682 (2009). 

6. S. Osipovs. Use of two different adsorbents for sampling tar in gas obtained from peat gasification. Intern. J. Environ. Anal. Chem., 

2009, 89, 8–12, 871. 

7. S. Osipovs. Selection of the second adsorbent for sampling volatile organic compounds in the biomass gasification tar with the use 

of solid-phase adsorption. In Proceedings of the 16th European Biomass Conference & Exhibition, Valencia, Spain, 2–6 June 2008. 

Ed. by Schmid J., Grimm H.-P., Helm P., Grassi A., ETA-Florence Renewable Energies, Florence, Italy, 2008, 776–781. 
8. S. Osipovs, A. Vīksna. Adsorbcijas metodes izmantošana daţu vieglās un smagās darvas frakciju komponentu noteikšanai. Latvijas 

Ķīmijas Ţurnāls, 2008, 2, 147–156. 

9. S. Osipovs. Sampling of benzene in tar matrices from biomass gasification using two different solid-phase sorbents. Anal. Bioanal. 
Chem., 2008, 391, 1409–1417. 

  

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos                                         7 

Konferenču tēzes                                                                                        12 

  
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2000. – līdz šim Biomasas ģeneratorgāzes analīze, piesārņojuma hromatogrāfiskās analīze 

  

Akadēmiskie kursi: 
  

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Vispārīgā un neorganiskā ķīmija 

Organiskā ķīmija 
Vides piesārņojums un tā analīzes metodes 

Dabas resursu izmantošanas stratēģija 

Bioķīmija 
Analītiskā ķīmija 

Atkritumu apsaimniekošana 

Ilgtspējīga attīstība Baltijas jūras reģionā 
Degradētas vides rekultivācija 

Fizikālā un koloidālā ķīmija 

A 

A 
A 

A 

B 
A 

B 

B 
B 

B 

4 

3 
4 

3 

2 
2 

2 

2 
3 

2 

  
Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

 Vides analītiskās ķīmijas starptautiskās asociācijas (International Association of Environmental Analytical Chemistry, IAEAC) 

biedrs no 2008. gada. 
 

 

 2010. gada 19. septembrī                                                                                                  ___________________ /Sergejs Osipovs/ 
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Lektores, Mg.biol. IRĒNAS KUĽICKAS 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

  
Dzimšanas gads:  1953 

 

Izglītība:   
2007. Veselības Ministrijas Katastrofu medicīnas centrs, pirmās palīdzības instruktoru apmācību kurss 

1996.-1997. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, maģistra studiju programma „Bioloģija” 

1994.-1995. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, pedagoģijas un psiholoģijas studijas augstskolas kursa apjomā 
1972.- 1978. Rīgas Medicīnas institūts, Pediatrijas fakultāte, iegūta kvalifikācija ārsts-pediatrs 

1968.-1971. Daugavpils 1.vidusskola 

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1998. Bioloģijas maģistra grāds anatomijas un fizioloģijas apakšnozarē 

 

Nodarbošanās: 
No 2008. - līdz šim  Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Anatomijas un fizioloģijas katedras vadītāja v.i. 
No 2003. - līdz šim Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Anatomijas un fizioloģijas katedras lektore, 

profesionālās studiju programmas „Fizioterapija” direktore 

1998.-2003. Daugavpils Universitāte (Daugavpils Pedagoģiskā universitāte), Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Fizioloģijas 
un veselības mācības katedras lektore, studiju programmas „Veselības mācības skolotājs” direktore 

1996.-1997.  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Fizioloģijas un veselības mācības 

katedras asistente 
1992.-1996. Daugavpils pilsētas Skolu valdes ārste 

1985.-1992. Daugavpils pilsētas Veselības nodaļa, pilsētas galvenā ārsta vietniece mātes un bērna veselības aizsardzībā 

1978.-1985. Daugavpils Bērnu slimnīca, pediatrs 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 1. Gotlib J., Kuņicka I. at al. Attitudes of Physiotherapy Students Towards their Chosen Career in the Context of Different Educational 

Systems and Legal Regulations Pertaining to the Practice of Physiotherapy in Central Europe. Tēzes. ENPHE konference „Transparency 

in Physiotherapy Education without Borders”, Rīga, 2010. 

2.  Gotlib J., Kuņicka I. at al. Perception of Physiotherapist Profession by First-year Students in Poland and Latvia. Tēzes. ENPHE 
konference „Transparency in Physiotherapy Education without Borders”, Rīga, 2010. 

3.  Antoņeviča L., Ţilinska A., Kuņicka I.. 2009. Fiziskā aktivitāte daţādās vecuma grupās. Starptautiskās zinātniski-pētnieciskās konferences 

Veselība kā vērtība sabiedrības sociālo problēmu skatījumā rakstu krājums, 13.-17. , ISBN 978-9984-44-033-0. 
4.  Gotlib J., Bialoszewski D., I. Kaminska, Kunicka I., Sierdzinski J. Familiarity with Career Possibilities among First-Year Physioterapy 

Students from Poland and Latvia – Implications for Curricula. International Yournal of Rehabilitation Research. Proceedings of the 10th 

Congress of the European Federation for Research in Rehabilitation. Vol. 32, suppl.1, pp. S92-S93, August 2009, ISSN 0342-5282 , Rīga, 
09.-12.09.2009. 

 5. I.Kondrāte, I.Kuņicka, I.Rocēna, I.Jātniece. „Pusaudţiem par intīmo: rokasgrāmata skolotājiem” , VVVA, 2005., 138 lpp., ISBN 9984-

648-22-9. 
6. I.Kondrāte, I.Kuņicka, I.Rocēna, I.Jātniece. „Pusaudţiem par intīmo: aktivitātes darbam klasē”, VVVA, 2005., 101 lpp., ISBN 9984-684-

23-7. 

 7. Recenzija. Pipere A. Veselības psiholoģija: Cilvēks. Vide. Perspektīvas. Mācību līdzeklis. DU, Saule, 104.lpp., ISBN-9984-14-280-9 
 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                  vairāk nekā 15 

Konferenču tēzes                                                                   vairāk nekā 20 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
No 1996. Daţāda vecuma iedzīvotāju grupu veselības stāvoklis, paradumi, uzvedība, attieksmes 

 

Akadēmiskie kursi: 
  

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Medicīniskā terminoloģija (PBSP Fizioterapija) A 2 

Sociālās zinības: veselības mācība (PMSP Vidējās izglītības skolotājs) B 4 

Veselības pedagoģija (PBSP Fizioterapija) B 2 
Sabiedrības un kopienas veselība (PMSP Sociālais darbs, Karjeras konsultants) B 2 

Infekcijas slimības un epidemioloģija (PBSP Fizioterapija) B 2 

Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un higiēna (PBSP Pirmsskolas skolotājs) B 2 

Sociālās zinības un to mācību metodika 5.-9.kl.: veselības mācība (PBSP 

Pamatizglītības skolotājs) 

B 3 

Pirmā palīdzība (PBSP Fizioterapija, Sporta skolotājs, Sociālā drošība un aizsardzība) B 1 
Darba medicīnas pamati un arodveselība (PMSP Darba drošība) B 2 

Bakalaura darba izstrādes metodoloģija (PBSP Fizioterapija) C 1 
Medicīnas vēsture (PBSP Fizioterapija) D 1 

  

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 
2002.-2009.gg. Sabiedrības veselības valsts aģentūras reģionālā koordinētāja veselības veicināšanā. 

2009.g. Projekts „Kustīgs un vesels”, apmācību vadīšana, Ziemeļvalstu padome, DNVOAC. 

2008.-2009.gg. Projekta „Nepilngadīgo grūtnieču no sociālā riska ģimenēm integrācija sabiedrībā” vadītāja, Bērnu un ģimenes 

ministrija, Latgales plānošanas reģions, Daugavpils Dome. 

2008.g. Sabiedrības integrācijas fonda starprajonu projekts „HIV+: dzīves realitāte”, koordinatora asistente. 

No 2007.g. līdz šim pirmās palīdzības pasniedzēja (sertifikāts Nr. 340, Ārstu biedrība, NPKMA, līdz 12.10.2012). 
No 1996.g. Latvijas ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas biedre. 

 

 
2011. gada 17. februārī                                                                                                          ___________________ /Irēna Kuņicka/ 
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  Lektores, Dr. paed. INTAS OSTROVSKAS 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:  1968 

  

Izglītība:   

1999.-2003. 
 1986.-1991.  

 1975.-1986.  

Latvijas Universitāte. Studijas doktorantūrā, pedagoģijas nozare, sociālas pedagoģijas apakšnozare. 
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte. Krievu valodas un literatūras un latviešu valodas skolotājas diploms. 

Daugavpils 1. vidusskola 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1995.  

 1994.  

Maģistra grāds pedagoģijā, pedagoģijas teorijas un vēstures apakšnozarē, Daugavpils Pedagoģiskā universitāte. 

Bakalaurs pedagoģijā, Daugavpils Pedagoģiskā universitāte. 

 

Nodarbošanās: 
2001. līdz šim 
2002. līdz šim 

1999. – 2009. 

1997. – 2001. 
1994. – 2001. 

1992. – 1994. 

DU Sociālo zinātņu fakultātēs, Socioloģijas katedras lektore 
RSEBAA, lektore 

Latvijas Universitātē, lektore 

DPU, Ekonomikas un sociālo zinātņu katedras lektore 
DPU Socioloģisko pētījumu laboratorija, metodiķe  

DPU Socioloģisko pētījumu laboratorija, vecākā laborante  

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:  

1. Ostrovska I. Izglītības kā sociālā institūta ietekme uz radošas personības atīstību Latgalē// Starptautiskās konferences “Radoša 

personība” zinātniskais rakstu krājums.– R., 2000. – 246. – 250. lpp. 

2. Ostrovska I. Izglītības kā sociālā institūta transformācija Latvijas iedzīvotāju skatījumā// Starptautiskās konferences. “ 

Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, tendences, rezultāti” rakstu krājums. – Rīga, 2001., 297 –302. lpp. 

3. Ostrovska I. The Role of Education as a Social Institution in the Development of the Latgale Region in the Transition Period. – 

Gr.: Humanities and Social Science Latvia. Regional identity of Latgale. – Rīga, 3(36)2002, 81. – 89. lpp.  

4. Ostrovska I. The Regional aspect of the significance of education. – Gr.: Teacher education in XXI century: changing and 
perspectives. (international Scientific Conf.) – Shaulai, Lithuania, 2002. – p. 311-316.  

5. Ostrovska I. The role of education in rising of regions competitiveness (on Latvia’s example). – Gr.: Przedsiebiorczosc i 

innowacyjnosc jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego (International scientific conf). – Wloclawek, Poland, 2002. – p. 
469 – 474 

6. Ostrovska I., Boroņenko V. Jaunatne ceļā no izglītības uz darba tirgu (monogrāfija). – Daugavpils: Saule, 2004.- 119 lpp. 

7. Oстровска И. Трансформация образования как социального института в Латвии. - Gr.: Religia a gospodarka (red. 
S.Partickis), T. II. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005. 262.-269.lpp. 

8. Ostrovska I., Gorbaceviča L.., Boroņenko V. “Laika vadīšana un organizēšana uzņēmumos”. LZP Ekonomikas un juridiskās 

zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā. Latvijas Zinātnes Padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 
Nr. 11.- Rīga, 2006, 62-63. lpp. 

9. Ostrovska I. The role of Education in the Creation of Social Capital // Uncertain Transformations – New Domestic and 

International Challenges. Proceedings of the International conference (editors: Ţ.Ozoliņa, N.Muiţnieks). – Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2007. - 123.-127. lpp. 

10. Ostrovska I. „Jaunieši un izglītība Latvijā audzināšanas socioloģijas aspektā”. // Sociālo zinātņu vēstnesis /2 (6). ).- Daugavpils: 

DU Akadēmiskais apgāds “Saule”. – 2008., 147.-162. lpp 

11. Ostrovska I. „Latgales jauniešu attieksme pret izglītību audzināšanas socioloģijas kontekstā”. // Letonikas II kongress. Sekcija 

Daugavpils Universitātē „Latgales sabiedrība attīstības lokos: valodas politika, juridiskie, socioloģiskie, vēsturiskie (dzīvesstāstu) 

aspekti.” Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”. -2008., 123-143. lpp. 

12. Островска И., Ворбьев А. Мотиваторы в образовании жителей Латвии.// Partnerstwo i wspolpraca a kryzys gospodarczo-

spoleczny w Europie skrodowej i wschodneiej”. t. 2. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010., 244.-251. p. 

13. Воробьев А.В., Воронов В.В., Островска И.В. «Эффективность современной образовательной системы Латвии в оценках 
ее населения». \\Балтийский регион. –Калининград: РГУ им. И.Канта. 2010\3, стр. 66-75. 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos                                     vairāk nekā 40 

Konferenču tēzes                                                                                     vairāk nekā 20 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1999. līdz šim Socioloģiskie un pedagoģiskie pētījumi. Izglītības problēmas. Menedţments. Veic pētījumu promocijas 

darbam ― Latvijas jauniešu attieksmes pret izglītību: dinamikas analīze‖. 

 

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
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Menedţmenta pamati 
Darba tirgus un nodarbinātība 

Darba organizēšana un menedţments 

Socioloģija 
Lietišķā socioloģija 

Makrosocioloģijas teorijas 

Izglītības socioloģija 
Personālvadība 

Vadību socioloģija 

Sabiedriskās domas pētīšanās metodes 
Jaunatnes socioloģija 

Mūsdienīga organizāciju vadīšana  

A 
A 

C 

B 
B 

A 

B 
B 

C 

B 
B 

B 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 
Dalība zinātniski pētnieciskajos projektos kā pētniece un izpildītāja: 

2008. IZM projekts (Nr. 5-8/08.12) „Jaunatnes socializācija un dzīves ceļš” 
2007. Zin.proj. (Nr.5-20/07.10) „Latvijas un tās reģionu izglītības specifiskās problēmas” 

2006. – 2008. Zin. proj. (Nr.06.2031) „Kapitāls socioloģiskajā aspektā: pētījuma teorētiskais pamatojums un operacionālie 

parametri” 
2006. LZP grants (NR.07.2101) ”Latvijas societālās kultūras mērīšana kopējā un reģionālajā griezuma” 

2004.  DU SZF SPI projekts “Daugavpils izglītotā jaunatne vietējā un Eiropas darba tirgū” 

2003. – 2005. LZP grants (Nr.041232) “Laika vadīšana un organizēšana uzņēmumā” 
2003. – 2004. DU SZF SPI pētījums “Cilvēka drošība un tautas attīstība” 

2002.  IZM projekta (TOP12/02) ―Jaunatne pāreja no izglītības uz darba tirgu‖ vadītāja 

2001. – 2003. Starptautiskais pētījums (Nr.5H02C02221) “Reģionu konkurētspēja” 
1999. – 2002. Valsts nozīmes pētniecības projekts (LZP Nr.01-0367) “Finansu socioloģija” 

 

 

15.02.2011.                                                                                                                                          ____________ /Inta Ostrovska/ 
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Lektores, Mg. biol. ANGELIKAS PAŠKEVIČAS 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads:  1971 

  

Izglītība: 
1995. – 1997.  Daugavpils pedagoģiskā universitāte, Dabas zinātņu maģistra grāds bioloģijā 
1990. – 1995.  Daugavpils pedagoģiskā universitāte, Dabas zinātņu bakalaura grāds bioloģijā, bioloģijas, veselības mācības un 

lauksaimniecības pamatu skolotāja kvalifikācija 

1986. – 1989.  Smiltenes vidusskola 

 

Nodarbošanās: 
2006. līdz šim brīdim Lektore, Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Anatomijas un fizioloģijas katedra 

2001.-2006 Lektore, katedras vadītāja vietas izpildītāja, Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte 

Anatomijas un fizioloģijas katedra 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Pupure J., Jansone B., Muceniece R., Paškeviča A., Kluša V. Neiroimūnās regulācijas iespējas: šūnas mērķu identifikācija. The 52-

nd International Scientific Conference of Daugavpils University, 14.-16.04.2010., Daugavpils, Latvia 
2. Kaminska I., Ozoliņa-Moll L., Aivars J., Aberberga-Augškalne L., Rumaka M., Bernāna A., Paškeviča A., Volčeka K., Strode A. 

Ķermiņa masas un auguma proporciju izvērtējums studējošiem jauniešiem: 2009. gada pētījums Daugavpils Universitātē, Latvijas 

Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē. The 52-nd International Scientific Conference of Daugavpils University, 14.-
16.04.2010., Daugavpils, Latvia 

3. Kaminska I. Paškeviča A. Cilvēka anatomija ar histoloģijas pamatiem. Īss lekciju kurss. – Daugavpils: Saule, 2009. – 86lpp. 

4. Kaminska I., Keiša A., Paškeviča A. Spread of Metabolically Benevolent Adiposity among Healthy and Active Youths. International 
Scientific Conference. The 5th International Conference Research and conservation of biological diversity in Baltic Region. 22.-

24.04.2009., Daugavpils, Latvia 
5. Kaminska I., Kunicka I., Paškeviča A., Sviridova G. Predictions of Physiotherapists Training, Topical Development and 

Perspectives in DU. International Scientific Conference The Regional Aspects of Physiotherapy and Rehabilitation. 17.-18. maijs, 

2007. Daugavpils, Latvia. 
6. Liberts G., Paskevich A., Pashkevich V. Visualization of physical fields. 8-th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and 

Learning. 2003, Prāga, Čehija. 

7. Liberts G., Paskevich A., Rakvich B. Polarization—difference imaging based on PLZT ceramic EO modulator. 136.-137. lpp. ICO 
Topical Meeting on Polarization Optics. 2003. Joensu, Somija 

 

Konferenču tēzes                             vairāk nekā 10 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2010.   Alcheimera slimības modelis grauzējiem 

2001.-2008.  Artēriju un arteriolu vazomocijas 

  

Akadēmiskie kursi: 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 

 Cilvēka anatomija 

Cilvēka anatomija  
Cilvēka anatomija ar histoloģijas pamatiem  

Histoloģija  

Ergonomikas pamati  
Darba ergonomikas pamati 

Pētījumu metodoloģija veselības aprūpē 

 A 

A   
A  

A 

A  
A 

A 

 6  

3  
3  

3  

2 
2 

2 

  

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

1. no 01.01.2010. - Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar jauna tipa priviliģētām struktūrām.Nr. 

2009/0217/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/031, pētniece 
2.  30.10.2006.-31.07.2008 - Starpnozaru Biomehānikas un nozares saistīto kursu attīstība Daugavpils Universitātē. 

Nr.:2006/0237/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0012/0065, eksperts kursa anatomija ar histoloģijas pamatiem izstrādē 

3. 2005. DU iekšējais grants – Vazomociju paterna parametrizācija izmantojot fluoriscēto analīzi. Nr.05.31., izpildītājs 
4. 2005. DU iekšējais grants – Temperatūras un gremošanas sistēmas fizioloģiskā stāvokļa ietekme uz vardes (Rana temporaria L.) 

apzarņa arteriolu vazomocijas parametriem. Nr. 05.30., vadītāja 

5.  2004.01.-30.06. Zviedrija, Linčepingas Universitāte - PHARE “Inversed Brain-Drain” LE01.07/SPF/0023 (LU 2003-0233), 
zinātniskais komandējums 

6. 2004. DU iekšējais grants - Vazomociju paterna parametrizācija vardes apzarņa maģistrālā artērijā: nervu sistēmas loma. Nr. 04.11., 

izpildītājs 
7. 2001. – 2003. LU Zinātniskais projekts – Artēriju un arteriolu vazomocija: izcelsme un ietekmējošie faktori/Vasomotion of arteries 

and arterioles: the nature and control factors, izpildītājs 

   

 

08.02.2011.                                                                                                                       ___________________/Angelika Paškeviča/ 
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Profesora, Dr. phys. VALFRĪDA PAŠKEVIČA 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

  

Dzimšanas gads: 1950 
  

Izglītība: 

1979 .– 1982.   Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta aspirantūra. 
1968. – 1973.   Daugavpils Pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fakultāte, fizikas un matemātikas skolotāja diploms. 

1965. – 1968.   Ilūkstes 1. vidusskola. 

   

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2001.      DU Fizikas katedras profesors 

1998.       DU Fizikas katedras asociētais profesors 
1992.       Fizikas doktors, LU CFI Habilitācijas un promocijas padome 

1989.       DU Fizikas katedras docents 

1984.       Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts, LZA Fizikas institūta Specializētā padome. 
   

Nodarbošanās: 

2007. līdz šim     DU dabaszinātņu un matemātikas fakultātes dekāns, Fizikas katedras profesors 
2004. – 2007.    DU Fizikas katedras vadītājs, profesors 

1998. – 2003.    DU zinātņu prorektors, Fizikas katedras asoc. profesors, no 2001. g. - profesors 

1989. – 1998.     DU Fizikas katedras vadītājs, docents 
1984. – 1989.     DPI Fizikas katedras vecākais pasniedzējs 

1977. – 1984.     DPI Fizikas katedras pasniedzējs 

1973. – 1977.     DPI Fizikas katedras vecākais laborants 
   

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Pashkevich V., Ketolainen P., Salminen O. Holographic selfamplification in As – Se semiconductor films // Journal of Modern 

Optics, 1996, Vol.43, No.8. – P.1563 – 1567. 

2. Olli Nordman, Nina Nordman, Valfrid Pashkevich. Refractive index change caused by electrons in amorphous As – S and As – Se 

thin films doped with different metals by photodiffusion // published in Journal of American Optical Society B, 2001 - Vol.18, Issue 

8, pp. 1206 – 1211. 

3. Olli Nordman, Nina Nordman, Valfrid Pashkevich.Influence of UV-light exposure on electron beam written gratings in As- Se (As-
S) thin films coated with different metals // published in Applied Physics Letters , 2001 – vol. 79, Issue 13, pp. 2004 – 2006. 

4. V.Gerbreders, E. Sledevskis, G. Liberts, J. Teteris, V.Pashkevich. Optical recording on surface and inside As2 S3 films. Journal of 

Optoelectrinics and Advanced Materials, Vol. 9, No10, 2007, pp. 3161 - 3163. 
5. Bulanov A., Gerbreders V., Paškevičs V. Principles of creation and reconstruction of dot–matrix holograms.Latvian Journal of 

Physics and Technical Sciences, 2008 – vol.2, pp.44-51. 

6. V.Paškevičs. Latviešu – krievu fizikas terminu vārdnīca .- Daugavpils: Saule, 1996.- 45 lpp. 
7. V. Paškevičs ar līdzautoriem. Īsa angļu – latviešu, latviešu – angļu biomehānikas terminu vārdnīca. – Daugavpils, Akad. apg. 

„Saule”, 2008., 235. lpp. 
  

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos                        vairāk nekā 50 

Konferenču tēzes                                                                        vairāk nekā 60 
   

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1995. – līdz šim     Modernie optiskie materiāli, hologrāfija 
1979. – 1996.          Amorfo halkogenīdu pusvadītāju plāno kārtu optisko īpašību pētīšana 

  

 Akadēmiskie kursi: 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
1.        Elektromagnētisms, ABSP „Fizika” 

2.        Modernie (inteliģentie) materiāli, ABSP „Fizika” 

3.        Biomehānika, PBSP „Fizioterapija” un PSP „Sporta skolotājs” 
4.        Supravadāmība, AMSP „Fizika” 

5.        Kondensētās vides fizika, AMSP „Fizika” 

6.        Nekristālisko vielu fizika, AMSP „Fizika”, DSP „Cietvielu fizika” 
7.        Optiskā ieraksta fizika, DSP „Cietvielu fizika” 

8.        Amorfie arsēna halkogenīdi un to savienojumi, DSP „Cietvielu fizika” 

9.        Lāzeru fizika, DSP „Cietvielu fizika” 
10.     Elektrība un elektrodrošība. PMSP „Darba aizsardzība” 

11.     Lielas jaudas gaismas avoti, lāzeri un to izmantošanas drošība. PMSP 

„Darba aizsardzība” 

A 

B 

A 
B 

A 

A 
A 

A 

A 
A 

A 

8 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

  

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

 Zinātniskais darbs Somijā Joensuu Universitātē  1986./1987. un 1994./1995. studiju gads. 

1998. – 2003. Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas loceklis. 

DU Fizikas promocijas padomes priekšsēdētājs, LZP eksperts. 

  
  

28.12.2010.                                                                                                                           _____________________ /Valfrīds Paškevičs/ 
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Docentes, Dr. paed. LUDMILAS RUMJANCEVAS 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1950 
 

Izglītība:   
1967. – 1971. Smoļenskas Pedagoģiskais Institūts, Svešvalodu Fakultāte, Anglu valodas skolotāja diploms 
1957. – 1967. Daugavpils 3. vidusskola 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1999. Angļu valodas katedras docente, Daugavpils Universitātes Promocijas Padome 

1997. LR Pedagoģijas Doktora zinātniskais grāds, Daugavpils Universitāte, Promocijas Padome 

1993. Filoloģijas Maģistra grāds, Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, Mācību Padome 

 

Nodarbošanās: 
2005. – līdz šim brīdim Daugavpils Universitātes Humanitāras Fakultātes Svešvalodu Centra docente 
1999. – 2005. Daugavpils Universitātes Humanitāras Fakultātes Angļu valodas katedras docente 

1993. – 1999. Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes Humanitāras Fakultātes Angļu valodas katedras lektore 

1972. – 1993. Daugavpils Pedagoģiskā Institūta Filoloģijas Fakultātes Svešvalodu katedras pasniedzēja 
1971. – 1972. Verhņedņeprovskas 2. vidusskolas angļu valodas skolotāja, Smoļenskas apgabals, Krievija 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. „Pronunciation and Listening Comprehension Problems”, krājumā „Valoda – 2005 Lingvistikas didaktikas problēmas” 94 – 99 lpp. 

Daugavpils: Saule, 2005.  

2. L. Rumjanceva, B. Kalniņa „English Grammar Practice” part I, 58 lpp. Daugavpils: Saule, 2003 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos  vairāk nekā  12 

Konferenču tēzes     vairāk nekā   2 
Mācību līdzekļi     vairāk nekā 13 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1997 – līdz šim brīdim Zinātniskā tēma „Angļu valodas fonētikas īpatnības un tās mācīšanas problēmas” 

 

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
1.       Angļu valodas fonētika un fonoloģija A 2 

2.       Ievads ģermānistikā A 2 
3.       Angļu fonoloģija B 2 

4.       Kontrastīvā lingvistika B 2 

5.       Terminoloģija B 2 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 
Laika periodā no 1979. līdz 2000.gadam kopumā pavadīti gandrīz divi gadi ,staţejoties un kvalifikacijas celšanas programmas ietvaros 
Maskavas un Minskas Valsts Pedagogiskājos Svešvalodu Institūtos, kā arī Karjas – Somija, Vordinborga – Dānija angļu valodas skolotāju 

mācību centros un Sarijās Universitātē – Guildfords, Lielbritānija. 2006. – 2008. piedalījos ESF projektā „Izglītības programmu uzlabošana”, 

1997. – 1999. strādāju TEMPUS – 2 projektā, 1991. – 1999. biju Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas locekle. 
  

  

08.02.2011.        _________________ /Ludmila Rumjanceva/ 
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Lektores, Mg. paed. LARISAS SILOVAS  

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1973 
 

Izglītība: 
1991 –1995 

 

1981        

  
Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte Sporta pedagoģijas nodaļa, fiziskās audzināšanas skolotāja,  

ārstnieciskās fizkultūras un masāţas metodista diploms  

Preiļu 2.vidusskola 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2001. Izglītības zinātņu maģistra grāds, Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte              

  

Nodarbošanās: 
2002. – līdz šim 
1998 – 1999 

1995 – 2001 

Daugavpils Universitāte, Mācību metodiku katedra, lektore  
Daugavpils logopēdiskā internātskola, sporta skolotāja 

Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, asistente  

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Silova, L. (2002). Development of Ecologic Identity Children by Means of Active Motion Games. Starptautiskās konferences ― 

Identity and Self Formation at Early Childhood‖ rakstu krājums, Liepāja, Latvija: Liepa, 116.-122.lpp 
2. Silova, L., Zagorskis, A. (2003). Content of Teachers’ Notions of Humanist Pedagogy. Pirmās starptautiskās JTET konferences 

―Sustainable Development. Culture. Education,‖ rakstu krājums, Daugavpils, Latvija: Izglītības un Vadības fakultāte, 104.-

114.lpp. 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                                                     vairāk nekā 5 

Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā 10 

  
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2007 – līdz šim  

1995 –  2001 

Starpkultūru izglītības konteksts Latvijas izglītības saturā  

Fiziskās aktivitātes un vides izglītība    
  

Akadēmiskie kursi: 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Sports un tā mācību metodika  

Sports  

Sports pirmsskolas izglītībā  
Veselības sporta teorija un metodika  

Projektu izstrāde un vadība  

Studiju darbs (projekts) 
Starpkultūru  izglītība  

Pilsoniskā izglītība  

Mācību organizācijas pamati  

B 

B 

C 
C 

B 

B 
C 

C 

A 

6  

2  

1  
2  

1  

1 
2  

1 

1  

  

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

2000 – līdz šim - piedalīšanās Latvijas mēroga zinātniskajos projektos (IZM, ESF, ES pārejas programmas projekti)  

2000 – līdz šim – piedalīšanās Starptautiskajos zinātniskajos projektos (SOCRATES programmas Comenius 2.1 projekti, 

ERASMUS IP, UNESCO/UNITWIN) 

  

  
03.02.2011.                                                                                                                                         _________________ /Larisa Silova/ 
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Lektores, Mg. paed. SVETLANAS STALIDZĀNES 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1958 

  

Izglītība: 
1975. – 1979.g 
1994. – 1995.g. 

  
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts 
maģistrantūra Latvijas Sporta akadēmijā 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1995.g. maģistrantūra Latvijas Sporta akadēmijā 

  

Nodarbošanās: 
1979. – 1980.g. 

1981. – 1986.g 

1986. – 1992.g 
1992. – 1995.g. 

1995. – 1997.g 

no 1997.gada 

Fiziskās audzināšanas skolotāja Daugavpils 1.PTS 

Fiziskās audzināšanas skolotāja Daugavpils pagarinātās dienas grupā 

Ārstnieciskās fizkultūras ārsts Daugavpils centrālajā slimnīcā un ārstnieciskās fizkultūras dispanserā 
Asistents DPI/DPU Fizioloģijas un ĀFK katedrā 

Lektore Fizioloģijas un ĀFK katedrā 

Lektore Fizioloģijas un veselības mācības/Anatomijas un fizioloģija katedrā 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Kustību  aktivitātes un veselība 2005g. 
  

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                       vairāk nekā 10 
Konferenču tēzes                                                                        vairāk nekā 30 

  
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

no 1995.g. Miopātijas slimnieku rehabilitācijas iespējas. 

Veselības problēmu identifikācija Latgales reģionā un to atrisināšanas ceļu meklējumi”. 
Kustību aktivitātes un veselība. Stājas traucējumi un skolioze. 

 

Akadēmiskie kursi: 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Masāţa un mīksto audu tehnika.  

Manuālās terapijas pamati. 

Ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana. 
Sporta masāţa. 

Peldēšana un tās mācību metodika. 

Hidroterapija. 
Fizioterapija izglītības iestādēs 

B daļa 

B daļa 

B daļa 
B daļa 

B daļa 

B daļa 
B daļa 

6 

3 

3 
1 

2 

1 
2 

  

Papildus ziľas par profesionālo darbību:  

Mioskeletārā medicīna.  

Manuālā terapija funkcionālo skolioţu rehabilitācijā.  

Kursi „Evaluation, Treatment and Prevantion of Spinal Disorders”.  

Viscerālās manuālās terapijas.  

Odense, Denmark, Special Heeds education “Developing hearning Strategies and Process for Disabled Shoolchildren”. 

 
 

2011. gada 18. aprīlī       ___________________ /Svetlana Stalidzāne/ 
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Lektores, Mg. Psych. SANTAS VORONES 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1973 

  

Izglītība:  
2008.-2010. 

 

2005.- 2007. 
 

 

2002. - 2004 
 

1997.-2001 

Doktora studiju turpinājums Daugavpils Universitātē 

Psiholoģijas doktorantūras Sociālas psiholoģijas apakšnozarē 

Latvijas Universitāte, Latvija 
Psiholoģijas doktorantūra 

Klīniskās psiholoģijas apakšnozare 

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā 
Daugavpils Universitāte, Latvija 

Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, Latvija 

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā 

Izglītības psihologa praktiķa kvalifikācija 

1990. -1993 Daugavpils medicīnas skola, Piešķirta medicīnas māsas kvalifikācija 

1989. Absolvēta Ambeļu pamatskola 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2004.g.  Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (sociālā psiholoģija) 
2001.g. Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Izglītības psihologa praktiķa kvalifikācija 

1993.g.  Medicīnas māsas kvalifikācija 

 

Nodarbošanās: 

2001-līdz šim brīdim Daugavpils Universitāte, Latvija 
Ieņemamais amats –Sociālās psiholoģijas katedras lektore no 09.2006.g. 

Ieņemamais amats – Pedagoģiskās psiholoģijas un Sociālās psiholoģijas katedras asistente no 09.2001.g. – 

09.2006.g. 
1995. - 1997. 

 

1993. – 1995. 

Daugavpils SIA “Medicīniskā firma Dinas poliklīnika” 

Ieņemamais amats – medicīnas māsa 

Valsts Daugavpils onkoloģiskā slimnīca 
Ieņemamais amats – medicīnas māsa 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. The Structure of Interiority Complex, its Levels and Expression in relation with different life senses. The science of psychology in 

the changing world. Pp.144-151. 2008. Moscow-Daugavpils, ISBN 978-5-89774-731-3 

2. Mazvērtības kompleksa struktūra un izpausmju dinamika bērniem sākumskolas un agrīnajā vecumā. Pedagoģija: teorija un 
prakse. Rakstu krājums 3.daļa. 279.-293.lpp. 2003. Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija. 
 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                  3                                      

Konferenču tēzes                                                                  10                                 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība:  
1998 – 2009. g.          Mazvērtības kompleksa struktūra un izpausmes līmeņi. 

Kopš 2009. g.             Latvijas studentu psihosociālās labklājības modelis (salīdzinājumā ar ASV un Rumānijas studentu izlasēm) 

 

Akadēmiskie kursi: 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 

Psiholoģiskā treniņa tehnikas B 6 
Medicīniskā psiholoģija un deontoloģija C 3 

Attīstības psiholoģija A 4 

Psihoterapijas pamati B 3 
Neiropsiholoģija A 2 

Klīniskā psiholoģija A 4 

Psihiatrijas pamati B 3 
Tiesu psihiatrija C 2 

Veselības psiholoģija II, Psihosomatika A 2 

Profesionālo prasmju treniņš A 2 
Profesionālās pašattīstības problēmas psihologa darbā A 2 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

1998 – 2000. g. Brīvprātīgs darbs Daugavpils psiholoģiskā atbalsta “Krīzes centrā”. Darbs pie psiholoģiskā palīdzības tālruņa, kā 

arī psiholoģiskās palīdzības projektu izstrāde un izpilde. 

1999. g. Piedalīšanās apmācības programmā "Labākas aprūpes nodrošināšana cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem" 
un darbs Daugavpils Sociālās palīdzības centrā un “Portage” programmas realizēšanā. 

2009 – 2010. g. Brīvprātīgs darbs internātpamatskolā bērniem ar īpašām vajadzībām: garīgas un psiholoģiskas grupu nodarbības 

bērniem un semināri skolotājiem 

2006 – 2009. g. Brīvprātīgs darbs biedrības “Latvijas Kristīgā Studentu Brālība” pasākumos – semināru vadīšana par piedošanu, 

dziedināšanu un personisko izaugsmi, studentu individuāla konsultēšana 

Privātas psihologa konsultācijas. 
 

 

 2011. gada 27.septembrī                ______________________ /Santa Vorone/ 
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HELĒNAS SOLDATJONOKAS 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1954 

  

Izglītība:  

2002. – 2004. 

1973. – 1979. 

SIA „Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola„Attīstība””, Sociālais 

darbinieks 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts Filoloģijas fakultāte, latviešu un krievu valodas 

skolotāja diploms 
 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2007. 

2005. 

2004. - šobrīd 

asistents Daugavpils Medicīnas koledţā 

lektors Daugavpils Universitātē 

docētājs Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā „Attīstība” 

 

Nodarbošanās: 

2010. - šobrīd Daugavpils dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

2003. -         Daugavpils pilsētas domes Lietu pārvaldniece 

2003. -  

1998. – 2002. 

1992. – 1998. 

1987. – 1991. 

1982. – 1987. 

1979. – 1981. 

SO „ģimenes atbalsta centrs” Plecu pie pleca”” vadītāja 

LR 7.Saeima deputāte 

Daugavpils pilsētas domes Sociālā palīdzības centra vadītāja 

Daugavpils pilsētas izpildkomitejas darbiniece 

Habarovskas novada Tehniskās bibliotēkas vadītāja 

Daugavpils Pedagoģiska institūta zinātniska kabineta vadītāja 

 

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Sociālās drošības sistēma Latvijā 

 

C 

 

1 

 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

Dalība NVO: Latvijas Sarkanā  krusta Daugavpils komitejas priekšsēdētāja, biedrības Ģimenes atbalsta 

centra „ Plecu pie pleca” vadītāja. 

2004. – 2006. ERAF projekts „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu 

rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Latgales reģionā” asistente. 

Asistents vēl vismaz 5 ESF vai Valsts izsludinātos un pašvaldībā realizētos projektos. 

1996.g. „Sociālā pedagoģija.” Lielbritānijas, Īrijas un Latvijas apmācības projekts. 

1995. – 1997. Dānijas valdības apmācības kurss Dānijā, Zviedrijā un Latvija (LM). 

1994.g. „Sociālais darbs, darbs ar jauniešiem” Vācija. Vācijas – Amerikas valdību stipendiju projekta 

ietvaros. 

 

 

 2011. gada 24. oktobrī      

 

 

/Helēna Soldatjonoka/ 
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TATJANAS SERVUTES 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 1966 

Izglītība:  

2007. – 2009. 

1999. – 2003. 

Daugavpils Universitāte, profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā. 

Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, fizioterapeita 

kvalifikācija, bakalaura grāds veselības aprūpē.  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2007. 

2005. 

2004. 

asistents Daugavpils Medicīnas koledţā 

lektors Daugavpils Universitātē 

docētājs Sociāla darba un sociālās pedagoģijas augstskolā „Attīstība” 

Nodarbošanās: 

2006.  Fizioterapijas kabinets „VALE” IK, vadītāja. 

2005. – 2006.   Sporta komplekss „Olimpija”, fizioterapeits. 
2002. –2005. 

1986. – 2004. 

Bērnu palīdzības centrs „Cerība”, fizioterapeits. 

Daugavpils Centrālā pilsētas slimnīca. Medmāsa. 

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Klīniskā prakse fizioterapijā I, II, III B 6, 6, 12 

Papildus ziľas: 

International College of Applied Kinesiology, AK Diagnosis and Treatment of Emotional Conditions, 

sertifikāts. 2009. 

LU Medicīniskās Pēcdiploma Izglītības Institūts, konference „Sāpju aprūpes aktualitātes”, sertifikāts. 

2008. 

International College of Applied Kinesiology, The Clinical Strategy of Homeosynergetic Phytotherapy, 

sertifikāts. 2008. 

International College of Applied Kinesiology, AK Evaluation and Treatment Procedures for Persistent 

Auto-immune and Inflammatory Conditions, sertifikāts. 2008. 

International College of  Applied Kinesiology, AK Orthomolecular Medicine & AK Visceral Therapy 2, 

sertifikāts. 2008. 

International College of Applied Kinesiology, AK Procedures for Evaluation and Treatment of Peripheral 

Joints, sertifikāts. 2008. 

DU Izglītības un vadības fakultāte, seminārs „Sociālais darbs – izglītība, kompetenču attīstība un 

kvalitātes nodrošināšana, apliecība. 2008. 

International College of Applied Kinesiology, AK Procedures for the Evaluation of Spinal Subluxations, 

sertifikāts. 2007. 

International College of Applied Kinesiology, AK Protocols for Diagnosis and Treatment of Upper 

ExtremityTunnel Syndromes and Hernioations of Cervical Intervertebral Discs, sertifikāts. 2007. 

Doctor Y. Chikurov somatic integration school, seminārs „Kraniosakrālā terapija, 2. Daļa „Cranium. Pars 

cerebralis.””, sertifikāts. 2007. 

DU Department of Anatomy and Psysiology Health Promotion Centre, The Regional Aspects of 

Physiotherapy and Rehabilitation: Accessibility and Possibilities Nowadays, sertifikāts. 2007. 

International College of Applied Kinesiology, AK: Diagnosis and Treatment for Cranial Nerves, the 

Craniosacral Mechanism, sertifikāts. 2007. 

NRC „Vaivari”, konference „Aktualitātes rehabilitācijā”, sertifikāts. 2006. 

LU Medicīniskās Pēcdiploma Izglītības Institūts, konference „Sāpju aprūpes aktualitātes”, sertifikāts.2005. 

International College of Applied Kinesiology, Stomatognatic System/Oral Orthopedic and M2-Cranial 

Faults, sertifikāts. 2005. 

International College of Applied Kinesiology, AK MeridianTherapy 1/AK Orthomolecular Medicine, 

sertifikāts. 2005. 

Latvijas Fizioterapeitu Asociācija, seminārs par tēmu „Rehabilitācija pie deformējošās osteoartrozes un 

osteoartrītiem”, apliecība. 2005. 

Latvijas Fizioterapeitu Asociācija, seminārs par tēmu „Sāpes un to terapija”, apliecība. 2005. 

VAS Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, pēcdiploma apmācības kursi „Fizioterapija 

pulmonoloģijā”, sertifikāts. 2005. 

Latvijas Manuālās Medicīnas Asociācija, kursi viscerālā manuālā terapijā, apliecība. 2004. 
 

2011. gada 24.oktobrī       /Tatjana Servute/ 
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GAĻINAS SVIRIDOVAS 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1960 

  

Izglītība:  

1980.- 1986.  

1977.- 1979. 
1967. – 1977. 

Rīgas medicīnas institūts, ārstniecības specialitāte diploms 

Daugavpils medicīnas skola. Specialitāte: medicīnas māsa 

Daugavpils 4.vidusskola 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 Ārsta grāds ir pielīdzināms profesionālajam maģistra grādam. 

 

Nodarbošanās: 

1999. - 2009.  

No 1987. līdz šim  

1987. 

1986. 

NRC “Vaivari” Latgales Rehabilitācijas filiāles vadītāja 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, fizikālās terapijas nodaļas vadītāja 

 

PU “Daugavpils pilsētas centrālā slimnīca”, terapeite terapijas nodaļā 

PU “Daugavpils pilsētas centrālā slimnīca” ārste interniste terapijas nodaļā 

 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2007.  Kaminska I., Kuņicka I., Paškeviča A., Sviridova G.. Preconditions of Physiotherapists 

Training, Topical Developments and Perspectives in DU. The International Scientific 

Conference The Regional Aspects of Physiotherapy and Rehabilitation. Daugavpils, 

Latvia, 17 – 18 May, 2007.  

 

 

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Fizikālā medicīna 

Klīniskā prakse fizikālajā medicīnā 

Klīniskā prakse fizioterapijā I 

Klīniskā prakse fizioterapijā II 

Klīniskā prakse fizioterapijā III 

B 

B 

B 

B 

B 

3 

2 

6 

6 

12 

 

Papildus ziľas: 

Sertifikāts: fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, Nr. 65205. 

Sertifikāts: rehabilitologs, Nr. 63917. 

2005.g. Kauņa, Lietuva, „Effectiveness of Methods and Means of Rehabilitation. 

2007.g. Rīga, Latvija „Cerebrālās triekas etioloģija, epidemioloģija, klīniskā aina un 

funkcionālaisnovērtējums”. 

2009. g. Daugavpils, Latvija „Medicīniskās informācijas meklēšana elektroniskajos resursos”. 

2009. g. Daugavpils, Latvija „Kardiopulmonālā reanimācija”. 

 

 2011. gada 24. oktobrī        

 

/Gaļina Sviridova/ 
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SARMĪTES ĶIKUSTES 

dzīves un darba gājums 

(curriculumvitae) 

 

Dzimšanas gads: 1962. 

  

Izglītība:  

2006.– 2009. Latvijas Universitāte. Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. 

1999. -  2003. Daugavpils Universitāte. Ekonomikas zinātņu bakalaurs. 

1998.g. Daugavpils onkoloģiskā slimnīca, specializācija onkoginekoloģijā 

1987.- 1988.g. InternatūraLatvijas Medicīnas Akadēmijā. Specialitāte: Ginekoloģija un dzemdību 

palīdzība. 

1981.g.- 1987. Latvijas Medicīnas Akadēmija. Ārstniecības fakultātes diploms internajā medicīnā 

1971.- 1981. Krāslavas 1. ģimnāzija. Diploms par vidējo izglītību. 

1970.g.- 1971.g. Balvu sākumskola. 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 Ārsta grāds ir pielīdzināms profesionālajam maģistra grādam. 

 

Nodarbošanās: 

2002. - 2006 

2003. - līdz šim 

brīdim  

1998. – 2005. 

2003. 

2001. 

2002.– līdz šim 

brīdim 

1998 - 2002. 

1994. - 1998. 

1988.-1995. 

1991.-2008. 

SIA “Privātklīnika “ĢIMENES VESELĪBA” ārste – ginekoloģe.Ārsta prakse 

ginekoloģijā un dzemdniecībā 

SIA “SANA-D” ārste – ginekoloģe 

 

LR Saeimas Veselības apakškomisijas priekšsēdētāja 

LR Saeimas Veselības apakškomisijas locekle 

Daugavpils raj. un Krāslavas raj. Reģionālās veselības aizsardzības nodaļas direktora 1. 

vietniece. 

LR 8.Saeimas un 9.Saeimas deputāte 

 

Medicīnas pārstāve Latgales reģionā Lielbritānijas farmaceitiskajā kompānijā 

“GlaxoSmithKline”. 

Daugavpils Dzemdību nama galvenā ārste. 

Iecirkņa ginekologs Daugavpils pilsētā. 

Pasniedzēja Daugavpils Medicīnas koledţā. 

  

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Sievietes veselība  

 

B 1 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

1998.g. Daugavpils UAC “Angļu sarunvaloda un biznesa valoda”. Sertifikāts. 

2000.g.- Daugavpils Uzņēmējdarbības atbalsta centrs (UAC) “Biznesa angļu valoda” Sandra un 

NigelSeymour – Dale (Londona). Sertifikāts. 

1985.g. Debrecenes Medicīnas klīnika (Ungārija). Medicīnas studentu pieredzes apmaiņas 

grupa. 

 

 

 2010. gada 19. septembrī       /Sarmīte Ķikuste/ 
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ANDRA GORSKA 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1963 

  

Izglītība:  

2011. - šobrīd 

2009. 

2003. – 2007. 

1997. 

1980. 

Rīgas Stradiņa Universitāte, Rehabilitācijas fakultātes maģistratūras studiju programma 

fizioterapijā 

Fizioterapeita sertifikāts Nr. 3848-A, LĀP Profesionālo Organizāciju Savienība. 

Daugavpils Universitāte – Fizioterapeits, profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē 

Daugavpils medicīnas skola. 

Daugavpils 3.vidusskola. 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

No 2009. 

 

DU, DMF. Anatomijas un fizioloģijas katedra. Asistents. 

 

 

Nodarbošanās: 

NO 2010. 

NO 2009. 

2007. – 2009. 

2005. – 2007. 

2002. – 2005. 

1997. – 2007.  

 

Daugavpils Sporta medicīnas centrs. Fizioterapeits. 

DU, DMF. Anatomijas un fizioloģijas katedra. Asistents. 

LNRC Rāzna. Fizioterapeits. 

Daugavpils pilsētas hokeja klubs. Masieris. Fizioterapeita asistents. 

Zemessardzes 34. Kājnieku bataljons. Ārstniecības nodaļas feldšeris. 

Daugavpils neatliekamās medicīniskas palīdzības stacijā. Ārsta palīgs. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2007.  Emergency Aid and Early Accessibility in the Cases of Acute Coronary Syndrome. 1
st
  

International Scentific Conference  „The Regional Aspect of Physiotherapy and 

Rehabilitation: Accessibility and Possibilities Novadays”. 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Ievads fizioterapijā I,II 

Fizioterapijas pamati I,II 

Sporta medicīna 

Iekšķīgās slimības un iekšķīgo slimību propedeitika 

Fizioterapija traumatoloģijā un ortopēdijā 

B 

B 

B 

B 

B 

6 

6 

1 

2 

4 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

2009.g. Veselības aprūpē strādājošo apmācības padziļinātās vispārīgās IT prasmēs (VP-1- 2009). ESF, 

LVM, 24 stundas. 

2008.g. The 6
th

 Congress of Baltic Association for Rehabilitation, 15 credit hours. 

2008.g. Training „MOTOmed Movement Therapy Systems”, RECK-TechnikGmb et CO, Germany. 

2007.- 2008.g. Manuālas terapijas pielietošana  fizioterapeita praksē, A,B,C un D cikli, 160 st., Z.Kasvandes 

VRIC, prof. M. Horinova, Čehija. 

2007.g. 1st. International Scentific Conference „The regional aspect of Physiotherapy and Rehabilitation: 

Accessibility and possibilities Novadays” (SC 005). 

2006.g. LRNMPKMA konference „NMP sniegšanas un organizācijas pamati”. 

2006.g.LRNMPKMA konference „NMP personāla taktika negadījumos ar daudziem cietušajiem’. 

2005.g. LRNMPKMA konference „NMP nodrošināšana klīniskas nāves diagnosticēšanās gadījumā”. 

2005.g. LRNMPKMA konference „NMP sniegšanas organizācijas pamati”. 

2005.g. Katastrofu medicīnas centrs. Kursi „Padziļinātā kardiopulmonālā reanimācija”. 

 

 2011. gada 24. oktobrī       /Andris Gorskis/ 
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NATAĻJAS MEĻIHOVAS 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1973 

  

Izglītība:  

2006. Latvijas Ārstu biedrības Latvijas Radiologu asociācijas sertifikāts 

1991. - 1997. Latvijas Medicīnas Akadēmija, ārsta grāds 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 Ārsta grāds ir pielīdzināms profesionālajam maģistra grādam. 

 

Nodarbošanās: 

2004. – līdz šim  

1998. – 2004. 

Daugavpils Reģionala slimnīca, diagnostiskas radioloģijas nodaļa. Ārste radioloģe 

diagnoste  

Daugavpils Plaušu slimību un tuberkulozes centrs, diagnostiskas radioloģijas nodaļa,  

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2009. – 2010. 

2007. - 2008. 

2004. – 2005. 

Randomizēts pētijums, 2. fāze. Lokāli izplatīts vai metastatisks ne-sīkšūnu plaušu vēzis. 

Randomizēts pētijums, 2. fāze. Nerezecējama lokāli izplatīta vai metatstatiskā pancreas 

adenokarcinoma.  

Randomizēts pētijums, 3. fāze. Metastatisks krūts vēzis.  

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Mediciniskās tehnoloģijas  

 

B 

 

1 

 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

Latvijas Radiologu asociācijas biedre 

Eiropas Radiologu asociācijas biedre 

2001, 2008, 2010, 2011.g. Eiropas Radiologu ikgadējs kongress, Vīnē   

2010.g.  Eiropas abdominālas un gastrointestinālas radiologu asociācijas ikgadējs kongress 

 

 

 

 

 

 2011. gada 24. oktobrī       / Nataļja Melihova / 
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JĀZEPA POGUMIRSKA 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1964 

  

Izglītība:  

2005. 

2003. 

1996. 

1987. 

Neirologa sertifikāts nr. 63846, Latvijas neirologu biedrība 

Medicīnas zinātņu doktora diploms nr. 149713512003, Akademia Medyczna w 

Białymstoku, Polijā 

Ārsta diploms nr.8527/129/96, Akademia Medyczna w Białymstoku, Polijā  

Fizikas-matemātikas skolotājs, diploma nr. 89781, Daugavpils  Pedagoģiskais institūts 

 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

no 2008. 

 

Daugavpils Universitāte, Anatomijas un fizioloģijas katedra, docents 

 

 

Nodarbošanās: 

no 2008. 

No 2007. 

2005.-2007. 

1998.-2005. 

Daugavpils Universitāte, Anatomijas un fizioloģijas katedra, docents 

Grīvas poliklīnika, ārsts - neirologs  

Daugavpils Reģionālā slimnīca, ārsts – neirologs  

Bialistokas Medicīnas Akadēmijas (Polija) Neiroloģijas klīnika, ārsts 

 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Neiroloģija B 

 

2 

 

 

 

 

 2011. gada 24. oktobrī       / Jāzeps Pogumirskis / 

 



69 

 

ILZES TĀSES 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1959 

  

Izglītība:  

1997. – 1999. 

1994. – 1995. 

1978. – 1984. 

1968. – 1978. 

 

AML/RSU Pēcdiploma izglītības fakultāte, Fizioterapijas pasniedzēja kvalifikācija 

diploms 

Latvijas Medicīnas Akadēmija (AML/RSU), neklātienes rezidentūra rehabilitācijā 

Rīga Medicīnas institūts, Medicīnas fakultāte, Pediatrijas nodaļa; ārsta – pediatra 

kvalifikācija 

Rīgas 2.vidusskola 
 
Nodarbošanās: 

no 2005. DU PBSP Fizioterapija, docente 

no 2001.       DU PBSP Fizioterapija, lektore, prakses vadītāja  

no 1997.  

no 1996. 

no 1995. 

1985. – 1994. 

AML Fizioterapijas Akadēmiskā skola  

AML Bērnu slimnīca, Rehabilitācijas nodaļas vadītāja  

AML Bērnu slimnīca, Fiziskās rehabilitācijas ārste 

Talsu RCS, pediatrs 

1984. – 1985.       AML Bērnu slimnīca, internatūra 

  

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Fizioterapija pediatrijā  

Klīniskā prakse Fizioterapijā I 

Klīniskā prakse Fizioterapijā II 

Klīniskā prakse Fizioterapijā III 

 

B 

B 

B 

B 

 

4 

6 

6 

12 

 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

Latvijas Pediatru asociācijas locekle. 

Latvijas Rehabilitalogu asociācijas valdes sekretāre 

Sertifikāti   - rehabilitalogs – fiziskajās rehabilitācijas ārsts; pediatrs. 

2001.g. kursi “Ergoterapija rehabilitācijā” 

2002.g. kursi “Ergonomija” 
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SILVIJAS VANAĢELES 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1946 

  

Izglītība:  

1974. LMA ( Rīgas Medicīnas Institūts ), ārsta - pediatra kvalifikācija.   

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 Ārsta grāds ir pielīdzināms profesionālajam maģistra grādam. 

 

Nodarbošanās: 

1977. – līdz šim  

1993. – līdz šim  

Bērnu ķirurgs – DBVC.  

Deţūrķirurgs – DRS. 

Lektors – Medicīnas skolā, DU 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 

Vispārīgā ķirurģija un traumatoloģija B 2 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

2001.g. Latvijas Ārstu biedrība Bērnu ķirurgu asociācijas sertifikāts. 

Bērnu ķirurģijas, traumatoloģijas, ortēzijas kursi- Maskavā, Ļeņingradā, Kazaņā, Zviedrijā, Kopenhāgenā, 

Vaivaros, Līgatnē; katru gadu vienu reizi Rīgā ( Ortopēdijas centrā). 
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JŪLIJAS KOĻESĽIKOVAS 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1981 

  

Izglītība:  

2006. – 2009. 

1999. – 2003. 

1988. – 1999. 

Daugavpils Universitāte IVF „Sociālais darbs” mg. grāds sociālaja darbā 

Daugavpils Universitāte, DMF PBSP „Fizioterapija” bak.grāds veselības aprūpē 

Dagdas vidusskola 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2009. Maģistrs sociālajā darbā 

 

Nodarbošanās: 

2009. - šobrīd 

2005. – šobrīd 

2003. – 2010. 

Daugavpils Bērnu veselības centrs, fizioterapeits 

SIA „Olvi” fizioterapeits 

Valsts SIA NRC „Vaivari” Daugavpils ambulatorajā bāzē fizioterapeits 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Klīniskā prakse fizioterapijā I 

Klīniskā prakse fizioterapijā II 

Klīniskā prakse fizioterapijā III 

 

B 

B 

B 

 

6 

6 

12 

 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

 

 2011. gada 24. oktobrī       /Jūlija Koļesņikova/ 
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EVITAS KIUKUCĀNES 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1983 

  

Izglītība:  

2007. - 2009. 

2002. – 2006. 

 

1990. – 2002. 

Rīgas Stradiņa Universitāte, Rehabilitācijas fakultātes maģistratūras studiju programma 

fizioterapijā 

Latvijas Medicīnas akadēmija  (Rīgas Stradiņa Universitāte). Rehabilitācijas fakultātes 

fizioterapijas nodaļa, fizioterapeita grāds. Diploms sērija PD C Nr. 0286. 

Rīgas 69. vidusskola 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2009. 

 

Maģistra grāds veselības aprūpē, fizioterapeita diploms.  

 

 

Nodarbošanās: 

2006. - šobrīd Latvijas Nacionālais rehabilitācijas centrs (LNRC) „Vaivari” neirorehabilitācijas 

nodaļa, fizioterapeite. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

3rd Congress of International Association of Physical Therapists Working with Older People „Risk factors 

and incidence of falls among in-patient in rehabilitation setting.” („Insulta pacientu kritienu cēloņi un 

bieţums rehabilitācijas laikā.”) Stambul, Turkey, 2006. 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Klīniskā prakse fizioterapijā I 

 

B 

 

6 

 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

2007.g. Kursi  Slinga terapijā. Rīga, Latvija. 

2007.g. Kursi Trīsdimensionālā skoliozes terapija pēc KATHARINA SCHROTH metodes. Rīga, Latvija. 

2007.g. Starptautiska konference :”The regional Aspects of Physiotherapy and rehabilitation: Accessibility 

and Possibilities Nowadays.” 

2006.g. Kursi:Transkutānā neirostimulācija (TENS) Rīga, Latvija. 

2006.g. 3.starptautiskais kongress fizioterapijā  darbā ar veciem cilvēkiem. Stambula, Turcija (3rd Congress 

of International Association of Physical Therapists Working with Older People). 

Starptautiskā konference :”Bioētiskie aspekti cilvēka veselībā.” Rīga, Latvija. (Bioethical aspects of human 

health). 

No 2006.g. Latvijas Fizioterapeitu asociācija. 

 

 

 2011. gada 19. oktobrī       /Evita Kiukucāne/ 
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DACES STIRĀNES 

dzīves un darba gājums 

(curriculumvitae) 

Dzimšanas gads: 1978 

Izglītība:  

2009. – šobrīd. 

2004. – 2006. 

1996. – 2000. 

 

1984. – 1996. 

Rīgas Stradiņa Universitāte, doktorantūras st. programma „Medicīna”  

Rīgas Stradiņa Universitāte, Rehabilitācijas fakultātes mag. st. programma 

fizioterapijā, dipl.Nr.0028. 

Latvijas Medicīnas Akadēmija (Rīgas Stradiņa Universitāte) Rehabilitācijas fakultātes 

Fizioterapijas Akadēmiskā skola, dipl., Nr. 000200. Fizioterapeita grāds Nr.000198. 

Rīgas 64. vidusskola 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2006. 

2000. 

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē  (RSU)  

Bakalaura grāds veselības aprūpē (RSU) 

Nodarbošanās: 

2004. – šobrīd 

2003. – šobrīd 

2000. – 2003. 

Rīgas Stradiņa Universitāte, Fizioterapijas akadēmiskā skola, docētāja 

NRC „Vaivari”, neirorehabilitācijas nodaļa, vecākais fizioterapeits 

NRC „Vaivari” neirorehabilitācijas nodaļas Gaiļezera slimnīcas filiāle, vecākais 

fizioterapeits 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 Stirane D., Andrjule R., Pavare Z., Tanenberga I.„The Role of Ankle-Foot Orthosis for Retraining the Gait 

in Stroke Patients with Hemiparesis”, Proceedings, 16th European Congress of Physical and Rehabilitation 

Medicine „From Cell to Society”, Bruggee, Belgium, 2008 - p.198-200. 

Stirāne D., Vētra A. „Tredmila treniņa efektivitāte pārvietošanās spēju un gaitas uzlabošanā pacientiem pēc 

insulta agrīnas stacionāras rehabilitācijas laikā.” Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskie raksti, Rīga, 2006.,  

330.-339. lpp. 

Stirāne D., Vētra A. „Kaulaudu biomehānisko īpašību izmaiņas mioskeletālās sistēmas slodzes apstākļos 

pacientiem pēc insulta” Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskie raksti, Rīga, 2010. 

Šilvāne A., Stirāne D. „ Spoguļterapijas iespējas apakšējās ekstremitātes motorās funkcijas uzlabošanā 

pacientiem pēc insulta” Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskie raksti, Rīga, 2010.  

Stirāne D. Igaune L. „The relationship of shoulder pain intensity to quality of life and community 

participation in persons with paraplegia” Proceedings, Conference 3rd International Interdisciplinary 

Scientific Conference  "Society. Health. Welfare" , Riga Stradins University, Riga, 2010. 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstukrājumos                                                         vairāk nekā 10 

Konferenču tēzes                                                                                                       vairāk nekā 13 

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, KP 

Fizioterapija neiroloģijā 

Klīniskā prakse fizioterapijā I,II,III 

B 

B 

4 

6, 6, 12 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes loceklis (no 2009.g.) 

ESO - European Stroke Organization – biedrs (no 2007.g.) 

ISPRM – International Society of  Physical and Rehabilitation Medicine - biedrs (no 2003.g.) 

2011.g. Kursi: Mechanical Diagnosis and Therapy. Part D. Advancd Cervical and Thoracic Spine and 

Extremities – Upper Limb. McKenzie Institute Finnland 

2011.g. Kursi: Mechanical Diagnosis and Therapy. Part C. Avanced Lumbar Spine and Extremities – Lower 

Limb. McKenzie Institute Finnland 

2010.g. Kursi: Mechanical Diagnosis and Therapy. Part B. The Cervical and Thoracic Spine. McKenzie 

Institute Finnland 

2010.g. Course: Mechanical Diagnosis and Therapy. Part A. The Lumbal  Spine.  McKenzie Institute 

Finnland 

2010., 2011.g.Kursi: “PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation”, International PNF Association, 3. 

līmenis, Rīga, Latvija 

2010.g. Kursi: “PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation”, International PNF Association, 

2.līmenis, Rīga, Latvija 

2007.g. Kursi: Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse, Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un 

Psiholoģijas fakultāte, Pēcdiploma izglītības nodaļa. 
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ZENTAS PISCOVAS 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1968 

  

Izglītība:  

2009. 

 

2006. - 2009. 

2006. 

1999. - 2003. 

Katastrofu medicīnas centrs. Profesionālā pilnveide „Neatliekamā medicīniska 

palīdzības un katastrofu medicīna”.  

Daugavpils Universitāte. Profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā un sociālā 

darbinieka kvalifikācija. 

Daugavpils Universitāte. Profesionālā pilnveide „Inovācijas izglītības sistēma.” 

Daugavpils Universitāte. Fizioterapeita kvalifikācija un profesionālais bakalaura grāds 

veselības aprūpē. 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2009. Maģistrs sociālajā darbā 

 

Nodarbošanās: 

2008. - 2010. 

 

 

1996. - šobrīd  

2003. - šobrīd 

2004. – šobrīd 

2009. - šobrīd 

SIA „Latgales mācību centrs” Profesionālās izglītības pasniedzēja Mācību programmas 

„Sociālā aprūpe” (programmas kods  20T 762 03) lektore . Profesionālā ētika un 

aprūpes process. Sanitārija un higiēna, infekcijas slimību profilakse un dezinfekcija. 

Pirmā palīdzība. 

Daugavpils Universitāte. Veselības kabineta vadītāja. 

Daugavpils Universitāte. Anatomijas un fizioloģijas katedra,  lektore. 

NRC „Vaivari” Latgales filiāle. Fizioterapeits. 

Daugavpils Bērnu Veselības centrs. Fizioterapeits 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Klīniskā aprūpe 

Sporta medicīna 

B 

B 

 

1 

2 
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OLGAS JAKOVĻEVAS 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1972 

  

Izglītība:  

2006. – 2009. 

2005. – 2007. 

1999. – 2003. 

 

1989. – 1991. 

1979. – 1989. 

Daugavpils medicīnas koledţa, ārsta palīgs. 

Rīgas Stradiņa Universitāte, Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē. 

Daugavpils Universitāte. Fizioterapeita kvalifikācija un prof. bakalaura grāds veselības 

aprūpē. 

Daugavpils Medicīnas skola, medmāsa. 

Daugavpils J.Raiņa 6.vidusskola. 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2007. Maģistrs veselības aprūpē 

 

Nodarbošanās: 

2004. – šobrīd 

2003. – 2005. 

2002. – 2008. 

1994. - 1999. 

1992. – 1994. 

1991. – 1992. 

1987. – 1991. 

Olgas Jakovļevas fizioterapeita prakse fizioterapijā, prakses vadītāja 

OLVI poliklīnika, fizioterapeite 

VUGD Daugavpils brigāde, instruktore feldšere. 

Bērnu centrāla poliklīnika, bērnu medmāsa. 

Daugavpils dzemdību nams, medmāsa. 

CPS bērnu ķirurģijas nodaļa, medmāsa. 

CPS bērnu ķirurģijas nodaļa, sanitāre. 

 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Klīniskā prakse fizioterapijā II, 

Klīniskā prakse fizioterapijā III 

 

B 

 

6. 12 

 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

2007.g. kursi Latvijas fizikālās medicīnas asociācija, postizometriskā relaksācija, punktu masāţas pamati, 

ievads Bobota konceptā.. 

2007.g. kursi Fizikālās medicīnas un kosmetoloģijas centrs, masāţa. 

2006.g.  kursi Latvijas fizikālās medicīnas asociācija, fizikālā terapija. 

2006.g. kursi Sporta komplekss „Ķeizarmeţs”, grūtniecība un fitness. 

2005.g. Katastrofu medicīnas centrs, pirmās palīdzības instruktoru kursi. 

2004.g. kursi Katastrofu medicīnas centrs, traumas pacienta aprūpe NMP etapā; agrīnā intensīvā terapija un 

reanimācija pediatrijā. 

2003.g. kursi  Katastrofu medicīnas centrs, padziļināta kardio-pulmonārā reanimācija. 
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SANDRAS RINČAS 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1984 

  

Izglītība:  

2002. – 2006. 

 

1990. – 2002. 

Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, fizioterapeita 

kvalifikācija, bakalaura grāds veselības aprūpē. 

Aglonas internātģimnāzija 
 
 

Nodarbošanās: 

2006. - šobrīd 

 

Latgales novada Rehabilitācijas Centrs „Rāzna”, fizioterapeits 

 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Klīniskā prakse fizioterapijā I 

Klīniskā prakse fizioterapijā II 

Klīniskā prakse fizioterapijā III 

 

B 

B 

B 

 

6 

6 

12 

 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

Latvijas Fizioterapeitu Asociācijas locekle. 

2010.g. Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizācijas Savienības Fizioterapeitu  asociācijas 

sertifikāts. 

2010.g. Seminārs „Jaunās tehnoloģijas fizikālajā un rehabilitācijas medicīnā un kurortoloģijā.” 

2010.g. Nūjošanas aktivitāšu vadītāja sertifikāts.  

 

 

 

 2011. gada 24. oktobrī       /Sandra Rinča/ 
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AIJAS JASEVIČAS 

dzīves un darba gājums 

(curriculumvitae) 

 

Dzimšanas gads: 1972 

  

Izglītība:  

2001. – 2005. 

 

1992. – 1995. 

1987. – 1990. 

Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, fizioterapeita 

kvalifikācija, bakalaura grāds veselības aprūpē. 

Daugavpils Medicīnas skola, medicīnas māsas diploms 

Bebrenes vidusskola 
 
Nodarbošanās: 

2007. – šobrīd 

2005. – 2007.  

IK „Aijas Jasevičas fizioterapijas prakse” vadītāja, fizioterapeite 

SIA „IVAKO GROUP”, fizioterapeite 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Klīniskā prakse fizioterapijā I 

Klīniskā prakse fizioterapijā II 

Klīniskā prakse fizioterapijā II 

B 

B 

B 

6 

6 

12 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

2010.g. kursi  „3-dimensionālā skoliozes terapija pēc Katrīnas Šrotas metodes.” 

2010.g. kursi „Kinesioloģiskais teipings.” 

2009.g. kursi „Sāpju izraisītie funkcionālie traucējumi un to aprūpes principi.” 

2008.g. kursi  „Cerebrālās triekas etioloģija, epidemioloģija, klīniskā aina un funkcionālais novērtējums.” 

2007.g. kursi  „Muguras sāpju ārstēšanas iespējas.” 

2007.g. kursi  Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizācijas Savienības Fizioterapeitu  

asociācijas sertifikāts. 

2006.g. kursi  „Viscerālā manuālā terapija.” 

2006.g. kursi „Manuāla terapija locītavu funkcionālo traucējumu rehabilitācijā.” 

2005. g. kursi  „Iegurņa un mugurkaula funkcionālo traucējumu manuālā terapija.” 
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JEĻENAS SARGSJANES 

dzīves un darba gājums 

(curriculumvitae) 

Dzimšanas gads: 1966 

Izglītība:  

2007. 

1989. – 1990. 

1983. – 1989. 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, izglītības zinātņu maģistra 

grāds pedagoģijā  

Daugavpils CPS pediatrijas internatūra 

Rīgas Medicīnas Institūts, ārsts - pediatrs 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2008. - šobrīd 

2007. 

2005. – 2006. 

Daugavpils Universitāte, Anatomijas un fizioloģijas katedra, lektore 

Latvijas Universitāte, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, docētāja 

R.Stradiņa veselības un sociālas aprūpes koledţa, lektore 

2004. – 2005.  Rīgas P.Stradiņa Universitāte, docētāja 

Nodarbošanās: 

2007.- šobrīd 

2004. – 2007. 

2000. – 2004. 

2001. – šobrīd 

 

1989. – 2000. 

Daugavpils Medicīnas koledţa Veselības un sociālas aprūpes katedra, katedras vadītāja  

Daugavpils Medicīnas koledţa, lektore, studiju daļas vadītāja 

Daugavpils medicīnas skola, skolotāja, izglītības metodiķe 

Tematisko kvalifikācijas celšanas kursu vadīšana māsām, vecmātēm un ārstu palīgiem; 

SIA „Vakcinācijas dienests” ārste - infektoloģe 

Daugavpils bērnu veselības centrs, ārste 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

2009.g. „Klīniskā prakse kā nākamo medicīnas māsu apmācības kvalitātes nosacījums”, Starptautiskās 

zinātniskās konferences rakstu krājums, Rēzeknes Augstskola (ISBN 978-9984-44-018-7); 

2008.g. „Klīniskā prakse kā nākamo medicīnas māsu apmācības kvalitātes nosacījums” Starptautiski 

zinātniskā konference „Association for Teacher Education in Europe University of Latvia „Teacher of the 

21 st. century”, zinātnisko rakstu krājums, Rīga, Latvijas Universitāte (ISBN 978-9984-825-51-9); 

2009.g. „Patversmes iemītnieku veselību ietekmējošo faktoru izpēte un iemītnieku izglītošana par dzīves 

kvalitātes uzlabošanas iespējām”, Pētnieciskais darbs, Daugavpils medicīnas koledţa (ISBN 978-9984-44-

022-4); 

2009.g. „Patversmes un sociālo māju iemītnieku veselību ietekmējošie faktori”, Starptautiski zinātniskās 

konferences „Veselība kā vērtība sabiedrības sociālo problēmu skatījumā” rakstu krājumi, Daugavpils 

medicīnas koledţa (ISBN 978-9984-44-033-0); 

2008.g. Zinātniskie raksti konferences „21.gadsimts – jaunu zināšanu un tehnoloģiju laikmets” Paula 

Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledţa (ISBN 978-9984-39-369-8); 

2010.g. «Система высшего профессионального образования медицинских сестер в Латвии» Bulletin 

of the Medical Institute after Mehrabyan, Armenia, Bulgaria, vol. 6 tom, Yerevan (ISSN 1829-040X);  

2009.g.- „Высшее образование медицинских сестер в Латвии в контексте Европейской системы 

образования”,журнал Гродненского Государственного медицинского университета, Беларусь; 

Konferenču tēzes vairāk nekā 20 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2009.g. 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības projekts „ Patversmes iemītnieku veselību 

ietekmējošo faktoru izpēte un iemītnieku apmācība par dzīves kvalitātes uzlabošanas 

iespējām”, Daugavpils medicīnas koledţa. 

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Pediatrija, neiroloģija pediatrijā B 2 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

2010.g. – piedalīšanās ESF projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto 

institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” ārstniecības personu pārkvalifikācijas 

programmā „Māsa – ārsta palīgs”, docētājs 

2009.-2011.g. – piedalīšanās ESF projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto 

institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai „Projekta programmā „Māszinības” 

MPIC_ESF – 2009/9A (līguma Nr. Gr_5-27/1658) 5.profesionālajam kvalifikācijas līmenim, Latvijas 

Universitātes docētājs. 

no 1989.g. – Latvijas Pediatru asociācijas biedre; 

no 2010.g. – Latvijas Ārstu biedrības biedre. 

 

2011. gada 24. oktobrī       /Jeļena Sargsjane/



79 

 

INGRĪDAS TAMBORAS 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1957 

  

Izglītība:  

1977. - 1983.  

 

Tartu valsts universitāte, Medicīnas fakultāte Sporta medicīnas nodaļa, ārsta  diploms 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2002. 

1999. 

 

Daugavpils Universitāte Anatomijas un fizioloģijas katedra, docente 

Rīgas Stradiņa Universitāte Fizioterapijas Akadēmiska skola (AML), docētājs  

 

Nodarbošanās: 

1983. – šobrīd 

2002. – šobrīd 

1999. - šobrīd 

 

Ārsta privātprakse  

Daugavpils Universitāte Anatomijas un fizioloģijas katedra, docente 

Stradiņa Universitāte Fizioterapijas Akadēmiska skola  (AML), docētājs   

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2001.  RSU (AML) doktorantūra „Daţādas izcelsmes radikulopātiju efektīgākas 

rehabilitācijas ārstēšanas metodes” 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Fizioterapija pie iekšķīgajām slimībām 

Klīniskā prakse fizioterapijā II 

Klīniskā prakse fizioterapijā III 

 

B 

B 

B 

4 

6 

12 

 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

2005.g. Latvijas Ārstu biedrības Latvijas Sāpju izpētes biedrības algologa sertifikāts 

2004.g. Latvijas Ārstu biedrības Rehabilitologu asociācijas fiziskas rehabilitācijas ārsta sertifikāts  

1999.g. Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo organizāciju  Savienības fizioterapeita sertifikāts  

Darbība profesionālajās asociācijās: Rehabitologu biedrība. Latvijas Ārstu biedrība. Rehabitologu 

asociācija. Netradicionālas medicīnas asociācija. Manuālās medicīnas asociācija. Fizioterapeitu asociācija. 

 

 

 2011. gada 24. oktobrī       /Ingrīda Tambora/ 
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ANATOLIJA POŢARSKA 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1970 

Izglītība:  

2006. – 2009. 

1988. – 1994. 

Rīgas Stradiņa Universitāte, doktora studiju programma „Medicīna” 

Vitebskas Medicīnas Institūts, ārsta diploms 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2010. – šobrīd  

 

Daugavpils Universitāte Anatomijas un fizioloģijas katedra, docents  

 

Nodarbošanās: 

2010. – šobrīd 

2010. – šobrīd 

2008. – šobrīd 

2004. – šobrīd 

1999. - 2004. 

1997. – 1999. 

Daugavpils Universitāte Anatomijas un fizioloģijas katedra, docents  

RSU tālākizglītības fakultāte, st.programma „Medicīniskā seksoloģija” vadītājs 

ārsts psihoterapeits 

seksologs, ģimenes ārsts, A.Poţarska ārsta prakse 

seksologs IU „Harmonija D” 

ārsts-internists, poliklīnika „Dinas,” Daugavpils NMP  stacijas ārsts  

1994. – 1997.       Poliklīnika „Dinas”, Daugavpils NMP  stacija, ārsts staţieris  

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Эпидемиологические особенности преждевременной эякуляции у мужчин Латвииб ее причины и 

возможности лечения.  „ Здоровье мужчины”, 2008,3,96-97. 

 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos                                                         vairāk nekā 50 

Konferenču tēzes vairāk nekā 10 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2009. Pilotpētījums „Vēlīni sācies hipogonadisms Latvijā.” 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, 

B, C) 

Apjoms, 

kredītpunkti 

Sievietes veselība 

Klīniskā farmakoloģija 

B 

B 

1 

2 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

Latvijas Ārstu Seksologu biedrība – sertifikācijas komisijas loceklis 

Biedrība „Ģimenes Ārstu Asociācija”, valdes loceklis 

 

 

 

 2011. gada 24. oktobrī       /Anatolijs Poţarskis/ 

 

 

 

 

 



81 

 

4. PIELIKUMS. Akadēmiskā personāla zinātniskā un  

mākslinieciski radošā darbība. 
 

Akadēmiskais personāls 

 

Zinātniskās darbība 

DU Anatomijas un fizioloģijas katedras akadēmiskā 

personāla 

zinātniskās (2008.-2011.) un metodiskās (no 2005.) 

darbības apraksts 

 

Līga Antoľeviča 

 

 

 

Tēzes 

 

 

L. Antoņeviča , I. Kuņicka, K.Ušacka  „Pusaudţu  fiziskās  veselības  

rādītāji un dzīvesveids” , DU 52. Starptautiskā zinātniskā konference. 

Daugavpils, 2010. 15. aprīlī. 

 

L.Antoņeviča, I.Kuņicka, A. Paškeviča, A.Ţilinska, I.Kaminska, A. 

Bernāne, S.Stalidzāne, I. Cveka, K. Ušacka „A.Valtnera Latvijas skolēnu 

konkurss” Pazīsti savu organismu”: atskats uz paveikto un nākotnes vīzija” 

. DU 53. Starptautiskā zinātniskā konference. Tēţu krājums. Daugavpils, 

apgāds Saule,  2011. 

 

 

Zinātniskās publikācija 

Latvijas izdevumos 

 

 

L. Antoņeviča, A. Ţilinska, I. Kuņicka, “Fiziskā aktivitāte daţādās vecuma 

grupās” Starptautiskās zinātniskās konferences “Veselība kā vērtība 

sabiedrības sociālo problēmu skatījumā” rakstu krājumā. DMK, 

Daugavpils, 2009, 13.-17. lpp. 

 

 

Darbība zinātniskajos un 

akadēmiskajos projektos 

un programmās 

 

 

Piedalīšanās ESF projektā “Starpnozaru Biomehānikas un nozares saistīto 

kursu  attīstība   Daugavpils Universitātē. Realizācijas laiks: 01.09.06 - 

01.08.08. 

 

Mācību grāmata vai 

metodiskā literatūra 

 

 

Īsa angļu-latviešu, latviešu-angļu biomehānikas terminu mācību vārdnīca/ 

B.Kalniņa, I.Presņakova, A.Podiņš, L.Antoņeviča, V. Paškevičs, 

A.Dunskis.-2008. 

 

Irēna Kaminska 

 

 

 

Konferenču tēzes 

 

 

Kaminska I., Aivars J.I., Mihailova A., Bernāne A. Ar veselību saistīti 

fiziskās sagatavotības rādītāji studējošiem jauniešiem. Abstracts of the 53st 

International Scientific Conference of Daugavpils University. 2011, 31.lpp. 

 

Ozoliņa – Moll l., Aivars J.I., Volčeka K., Strode A., Kaminska I., 

Mihailova A. Relatīvās tauku masas, kopējās miega artērijas intimas – 

medias biezuma un plazmas lipīdu korelatīvas izvērtējums studējošiem 

jauniešiem. Abstracts of the 53st International Scientific Conference of 

Daugavpils University. 2011, 34.lpp. 

 

Antoņeviča L., Kuņicka I., Paškeviča A., Ţilinska A., Kaminska I., 

Bernāne A., Stalidzāne S., Cveka I., Ušacka K. Arnolda Valtnera Latvijas 

skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”: Atskats uz paveikto un 

nākotnes vīzija. Abstracts of the 53st International Scientific Conference of 

Daugavpils University. 2011, 33.lpp. 

 

Gotlib J., Bialoszewski D., Kaminska I., Kuņicka I., Sierdzinski J. 

Perception of Physiotherapist Profession by First-year Students in Poland 

and Latvia. Tēzes. ENPHE konference „Transparency in Physiotherapy 
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Education without Borders”, Rīga, 2010. 

 

Gotlib J., Bialoszewski D., Opavsky J., Kaczmarska A., Kaminska I., 

Kuņicka I. Attitudes of Physiotherapy Students Towards their Chosen 

Career in the Context of Different Educational Systems and Legal 

Regulations Pertaining to the Practice of Physiotherapy in Central Europe. 

ENPHE konference „Transparency in Physiotherapy Education without 

Borders”, Rīga, 2010. 

 

Gotlib J., Bialoszewski D., Opavsky J., Kaczmarska A., Kaminska I., 

Kuņicka I. Attitudes of Students Towards Choosen Career in the context of 

Different Educational Systems in Central Europe - Implications of 

Curricula.  Research Report  Poster Display.  Physiotherapy (2011), 

Volume 97 Supplement S1.  

 

Ozoliņa – Moll l., Aivars J.I., Volceka K., Strode A., Rumaka M., 

Kaminska I., Aberberga-Augskalne L. Explicit risk factors in Latvian 

young adults with increased body mass index and body fat percentage. 1st 

International Diabetes and Obesity Forum, October 21.-23., 2010, Athens, 

Greece, p.86 

  

Ozoliņa - Moll L., Aivars J., Aberberga-Augškalne L., Rumaka M., 

Kaminska I., Bernāne A., Paškeviča A., Volčeka K., Strode A. Ķermeņa 

masas un audu proporciju izvērtējums studējošajiem jauniešiem: 2009. 

gada pētījums Daugavpils Universitātē, Latvijas Universitātē un Rīgas 

Stradiņa universitātē. Abstracts of the 52st International Scientific 

Conference of Daugavpils University. 2010, 61.lpp. 

 

 Kaminska I., Keiša A., Paškeviča A. Spreed of Metabolically Benevolent 

Adiposity among Healthy and Active Youths. 5th international conference 

“Research and conservation of biological diversity in Baltic region”, 

Daugavpils, 22-24 April, 2009, p.62. 

 

 

Zinātniskā publikācija 

starptautiskajā izdevumā 

 

 

Gotlib J., Bialoszewski D., Kaminska I., Kuņicka I., Sierdzinski J. 

Familiarity with Career Possibilities among First-Year Physiotherapy 

Students from Polnad and Latvia – Implications for Curricula. International 

Journal of Rehabilitation Research. Proceedings of the 10th Congress of 

the European Federation for Research in Rehabilitation. 2009,S92.  

 

 

Mācību grāmata vai 

metodiskā literatūra 

 

Kaminska I., Paškeviča A. Lekciju kurss cilvēka anatomijā. 85 lpp., 

Daugavpils: Saule, 2008. 

 

 

Darbība zinātniskajos un 

akadēmiskajos projektos 

un programmās 

 

 

No 2009. gada piedalīšanās LZP projektā „Miokinīnu un muskuļu 

metaboreceptoru aferentācijas efektu atkarība no fiziskās aktivitātes veida, 

organisma uzbūves un metabolisma īpatnībām”(LU, RSU, DU). 

 

Projekta “Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību 

ārstēšanā ar jauna tipa priviliģētām struktūrām” ESF 

Nr.2009/0217/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/031 Uzraudzības padomes 

locekle (2010.gada aprīlis - 2013.gada jūlijs). 

 

Projekta “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un 

mentoru profesionālā pilnveide” 

Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001 Uzraudzības padomes 

locekle (2010.gada aprīlis - 2013.gada jūlijs). 

 

ERAF projekta „Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes 

uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana”  
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Nr.2010/0115/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/021 Uzraudzības komitejas 

locekle (2010.gada janvāris – 2014.gada decembris). 

 

ERAF projekta „Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas 

fakultātes laboratoriju iekārtu modernizēšana” vadītāja asistente (04.2008. 

– 08.2008.) 

 

ESF projekta „Starpnozaru biomehānikas un nozares saistīto kursu attīstība 

Daugavpils Universitātē” vadītāja (01.09.2006 – 31.07.2008). 

 

Mācību satura metodisko materiālu recenzēšana bioloģijā 9.klasei. ESF 

projekts „Dabaszinātnes un matemātika” Nr. 

2008/0002/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/001. 2011.gada marts 

 

Irēna Kuľicka 

 

 

 

Konferenču tēzes 

 

 

Kuņicka I., Tavķiņa I.. Stājas traucējumi Daugavpils skolēniem un to 

korekcijas iespējas. Daugavpils Universitātes 50.starptautiskā zinātniskā 

konference, Daugavpils, Latvija, 2008. 

 

Kuņicka I., Antoņeviča L., Ušacka K. Pusaudţu fiziskās veselības rādītāji 

un dzīvesveids. The 52
nd

 International Scientific Conference of Daugavpils 

University, Daugavpils, Latvia, 2010, nr. 1-79/398. 

 

Gotlib J., Bialoszewski D., Kaminska I., Kuņicka I., Sierdzinski J. 

Perception of Physiotherapist Profession by First-year Students in Poland 

and Latvia. Tēzes. ENPHE konference „Transparency in Physiotherapy 

Education without Borders”, Rīga, 2010. 

 

Gotlib J., Bialoszewski D., Opavsky J., Kaczmarska A., Kaminska I., 

Kuņicka I. Attitudes of Physiotherapy Students Towards their Chosen 

Career in the Context of Different Educational Systems and Legal 

Regulations Pertaining to the Practice of Physiotherapy in Central Europe. 

ENPHE konference „Transparency in Physiotherapy Education without 

Borders”, Rīga, 2010. 

 

Gotlib J., Bialoszewski D., Opavsky J., Kaczmarska A., Kaminska I., 

Kuņicka I. Attitudes of Students Towards Choosen Career in the context of 

Different Educational Systems in Central Europe - Implications for 

Curricula. Research report Poster Display. Physiotherapy (2011), Volume 

97 Supplement S1.  

 

Antoņeviča L., Kuņicka I., Paškeviča A., Ţilinska A., Kaminska I., 

Bernāne A., Stalidzāne S., Cveka I., Ušacka K. Arnolda Valtnera Latvijas 

skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”: atskats uz paveikto un 

nākotnes vīzija. The 53
d
 International Scientific Conference of Daugavpils 

University, Daugavpils, Latvia, 2011, nr.5-75/781. 

 

 

Zinātniskā publikācija 

starptautiskajā izdevumā 

 

 

Gotlib J., Bialoszewski D., Kaminska I., Kunicka I., Sierdzinski J. 

Familiarity with Career Possibilities among First-Year Physioterapy 

Students from Poland and Latvia – Implications for Curricula.  

Proceedings of the 10
th

 Congress of the European Federation for Research 

in Rehabilitation. International Yournal of Rehabilitation Research. Vol. 

32, suppl.1, pp. S92-S93, August 2009, ISSN 0342-5282. 

 

Gotlib J., Bialoszewski D., Kaminska I., Kunicka I., Sierdzinski J. 

Attitudes Of Physiotherapy Students Towards their Profession in the 

Context of Different Educational Systems and Legal Regulations 

Pertaining to the Practice of Physiotherapy in Poland and Latvia – 
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Preliminary Report. Proceedings of the 52nd International Scientific 

Conference of Daugavpils University.  Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule” 2011. 297.-301.lpp. ISBN 

978-9984-14-521-1. 

 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

 

 

Antoņeviča L.,  Ţilinska A., Kuņicka I.. 2009. Fiziskā aktivitāte daţādās 

vecuma grupās. Starptautiskās zinātniski-pētnieciskās konferences 

Veselība kā vērtība sabiedrības sociālo problēmu skatījumā rakstu 

krājums, 13.-17.lpp., ISBN 978-9984-44-033-0. 

 

 

Zinātniskā publikācija 

(SCOPUS) 

 

 

Gotlib J., Białoszewski D., Opavsky J., Garrod R., Estévez Fuertes N., 

Pérez Gallardo L., PazLourido B., Monterde S., Suarez Serrano C., Sacco 

M., Kunicka I. Attitudes of European physiotherapy students towards their 

chosen career  in the context of different educational systems and legal 

regulations pertaining to the practice of physiotherapy: implications for 

university curricula. Physiotherapy (2011), 

doi:10.1016/j.physio.2011.02.003, PHYST-582; No. of Pages 10. 

 

 

Mācību grāmata vai 

metodiskā literatūra 

 

I.Kondrāte, I.Kuņicka, I.Rocēna, I.Jātniece. „Pusaudţiem par intīmo: 

aktivitātes darbam klasē”, VVVA, 2005., 101 lpp., ISBN 9984-684-23-7 

I.Kondrāte, I.Kuņicka, I.Rocēna, I.Jātniece. „Pusaudţiem par intīmo: 

rokasgrāmata skolotājiem” , VVVA, 2005., 138 lpp., ISBN 9984-648-22-9 

 

Angelika Paškeviča 

 

 

 

Konferenču tēzes  

 

 

Z. Dzirkale, R. Svarcbahs, Z. Krumina, S. Svirskis, B. Jansone, M. Vanina, 

A. Laizane, A. Paskevica, V. Matto, V. Klusa. "Influence of different rats’ 

exploratory activity on the learning ability" 43rd European Brain and 

Behaviour Society Meeting. 9.-12. Sept 2011 Seville, Spain, Abstract book 

D11-25, p.113 

 

A. Paskevica, S. Isajevs, D. Svirina, J. Pupure, J. Rumaks, S. Svirskis, Z. 

Dzirkale, U. Beitnere, B. Jansone, V. Klusa. Long-term effects of 

mildronate on the protein expression in a rat model of Parkinson’s disease. 

The 10th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's 

Diseases AD/PD 2011, 09.-13.03. Barcelona, Spain, Abstract CD P, 

p.1067 

 

Antoņeviča L., Kuņicka I., Paškeviča A., Ţilinska A., Kaminska I., 

Bernāne A., Stalidzāne S., Cveka I., Ušacka K. Arnolda Valtnera Latvijas 

skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”: atskats uz paveikto un 

nākotnes vīzija. The 53-nd International Scientific Conference of 

Daugavpils University, 13.-15.04.2011., Daugavpils, Latvia, tēţu grāmata 

33.-34.lpp 

 

Kaminska I., Keiša A., Paškeviča A. Spread of Metabolically Benevolent 

Adiposity among Healthy and Active Youths. International Scientific 

Conference. The 5th International Conference Research and conservation 

of biological diversity in Baltic Region. 22.-24.04.2009., Daugavpils, 

Latvia 

 

Pupure J., Jansone B., Muceniece R., Paškeviča A., Kluša V. Neiroimūnās 

regulācijas iespējas: šūnas mērķu identifikācija. The 52-nd International 

Scientific Conference of Daugavpils University, 14.-16.04.2010., 

Daugavpils, Latvia 

Pipiņa S., Paškeviča A. Asinsrites sistēmas adaptācija fiziskai slodzei. The 

52-nd International Scientific Conference of Daugavpils University. 

Daugavpils, Latvia. 14.-16.04.2010. 
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Kaminska I., Ozoliņa-Moll L., Aivars J., Aberberga-Augškalne L., 

Rumaka M., Bernāne A., Paškeviča A., Volčeka K., Strode A. Ķermeņa 

masas un auguma proporciju izvērtējums studējošiem jauniešiem: 2009. 

gada pētījums Daugavpils Universitātē, Latvijas Universitātē un Rīgas 

Stradiņa universitātē. The 52-nd International Scientific Conference of 

Daugavpils University, 14.-16.04.2010., Daugavpils, Latvia  

 

 

Darbība zinātniskajos un 

akadēmiskajos projektos 

un programmās 

 

 

Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar 

jauna tipa priviliģētām struktūrām. Nr. 

2009/0217/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/031, pētniece. 

 

Starpnozaru Biomehānikas un nozares saistīto kursu attīstība Daugavpils 

Universitātē. 

Nr.:2006/0237/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0012/0065, eksperts 

kursa anatomija ar histoloģijas pamatiem izstrādē. 

 

 

Mācību grāmata vai 

metodiskā literatūra 

 

 

Kaminska I. Paškeviča A. Cilvēka anatomija ar histoloģijas pamatiem. Īss 

lekciju kurss. – Daugavpils: Saule, 2009. – 86 lpp. 

 

Svetlana Stalidzāne 

 

 

 

Konferenču tēzes 

 

 

Svetlana Stalidzāne, Vladimirs Gramakovskis. RSU zinatniskā 

konference.2010.gada 18, 19.marts.  Miopātijas slimnieku rehabilitācijas 

iespējas. 

 

Kazkeviča Irina, Maklakova Valentina, Svetlana Stalidzane. Monitoring of 

physical readiness and students motivation in going for the group of 

aerobics.The 52 nd International scientific conference of Daugavpils 

University. April 14 – 17, 2010. 

 

 

Kazkeviča Irina, Maklakova Valentina, Svetlana Stalidzane. The level of 
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Sport Science Conference.Riga, Latvia, april 29, may 1, 2010. 

 

Antoņeviča L., Kuņicka I., Paškeviča A., Ţilinska A., Kaminska I., 

Bernāne A., Stalidzāne S., Cveka I., Ušacka K. Arnolda Valtnera Latvijas 

skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”: atskats uz paveikto un 

nākotnes vīzija. The 53-nd International Scientific Conference of 

Daugavpils University, 13.-15.04.2011., Daugavpils, Latvia, tēţu grāmata 

33.-34.lpp 

 

 

Anda Bernāne 

 

 

 

Konferenču tēzes 

 

 

Kaminska I., Keiša A., Paškeviča A. Spreed of Metabolically Benevolent 

Adiposity among Healthy and Active Youths. 5th international conference 

“Research and conservation of biological diversity in Baltic region”, 
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Ozoliņa - Moll L., Aivars J., Aberberga-Augškalne L., Rumaka M., 

Kaminska I., Bernāne A., Paškeviča A., Volčeka K., Strode A. Ķermeņa 

masas un audu proporciju izvērtējums studējošajiem jauniešiem: 2009. 

gada pētījums Daugavpils Universitātē, Latvijas Universitātē un Rīgas 

Stradiņa universitātē. Abstracts of the 52st International Scientific 
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Conference of Daugavpils University. 2010, 61.lpp. 

 

Ozoliņa – Moll l., Aivars J.I., Volceka K., Strode A., Rumaka M., 

Kaminska I., Aberberga-Augskalne L. Explicit risk factors in Latvian 

young adults with increased body mass index and body fat percentage. 1st 

International Diabetes and Obesity Forum, October 21.-23., 2010, Athens, 

Greece, p.86. 

 

Kaminska I., Aivars J.I., Mihailova A., Bernāne A. Ar veselību saistīti 

fiziskās sagatavotības rādītāji studējošiem jauniešiem. Abstracts of the 53st 

International Scientific Conference of Daugavpils University. 2011, 31.lpp. 

 

Antoņeviča L., Kuņicka I., Paškeviča A., Ţilinska A., Kaminska I., 

Bernāne A., Stalidzāne S., Cveka I., Ušacka K. Arnolda Valtnera Latvijas 

skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”: atskats uz paveikto un 

nākotnes vīzija. The 53
d
 International Scientific  

Conference of Daugavpils University, Daugavpils, Latvia, 2011, nr.5-

75/781. 

 

 

Darbība zinātniskajos un 

akadēmiskajos projektos 

un programmās 

 

ERAF projekta „Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas 

fakultātes laboratoriju iekārtu modernizēšana” projekta sekretāre (04.2008. 

– 08.2008.) 

ESF projekta „Starpnozaru biomehānikas un nozares saistīto kursu attīstība 

Daugavpils Universitātē” vadītāja (01.09.2006 – 31.07.2008). 

 

 



87 

 

5.PIELIKUMS. Prakses nolikums. 
 

NOLIKUMS PAR PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRAKSI 

Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un Matemātikas fakultātes  

profesionālā bakalaura studiju programmā „Fizioterapija” (programmas kods 42722) 

1.Profesionālās kvalifikācijas prakses mērķis un uzdevumi 

Profesionālās kvalifikācijas prakse (turpmāk Prakse) profesionālā bakalaura studiju 

programmā “Fizioterapija” (programmas kods 42722) ir teoriju un praksi integrējoša 

obligāta studiju procesa sastāvdaļa. 

1.1.Prakses mērķis ir dot iespēju studējošajiem apgūt un nostiprināt praktiskās iemaņas, 

kas nepieciešamas fizioterapeita profesijā, kā arī pilnveidot studentu teorētiskās zināšanas 

fizioterapijā. 

1.2.Prakses uzdevumi: 

1.2.1. iepazīties ar fizioterapeita darba organizāciju daţādās veselības aprūpes un citās 

iestādēs; 

1.2.2. pielietot praksē apgūtās teorētiskās zināšanas; 

1.2.3. apgūt praktiskās fizioterapeita darba iemaņas; 

1.2.4. apgūt prasmes strādāt rehabilitācijas komandā. 

2.Prakses saturs 

Prakses laikā studējošais iepazīstas ar fizioterapeita darba pienākumiem daţādās veselības 

aprūpes un citās iestādēs un veic tos patstāvīgi sertificēta fizioterapeita vai ārsta vadībā: 

2.1. veic pacienta fizioterapeitisko izmeklēšanu un stāvokļa novērtēšanu; 

2.2. sastāda fizioterapijas pasākumu plānu; 

2.3. veic fizioterapeitiskas manipulācijas; 

2.4. aizpilda dokumentāciju atbilstoši iestādes specifikai; 

2.5. veic izglītojošu darbību ar pacientiem. 

3. Prakses apjoms, vieta, laiks 
3.1. Klīniskās prakses apjoms ir 26 KP, tā tiek īstenota atbilstoši profesionālās bakalaura 

studiju programmas „Fizioterapija” studiju plānam (2 KP Klīniskā prakse fizikālajā 

medicīnā, 24 KP Klīniskā prakse fizioterapijā I, II, III). 

Klīniskās prakses fizikālajā medicīnā (2 KP) laikā studējošajiem jāapgūst iemaņas 

pielietot fizikālās un mehāniskās iedarbības tehnoloģijas. 

Klīniskās prakses fizioterapijā ( 24 KP) laikā studējošie tiek sadalīti apakšgrupās vai var 

iziet praksi individuāli.  

Klīniskās prakses fizioterapijā laikā studējošajiem jāapgūst iemaņas pacienta veselības un 

funkcionālā stāvokļa novērtēšanā un fizioterapijas tehnoloģiju pielietošanā daţāda profila 

pacientiem stacionāra etapā, ambulatorajā etapā un rehabilitācijas centros. Pēc prakses 

studējošie iesniedz programmas direktoram prakses vadītāja vērtējumu, prakses atskaiti 

un fizioterapijas protokolus atbilstoši prakses nedēļu skaitam: 

- nervu sistēmas slimībās (6): insults; diska trūce; muguras smadzeņu bojājumi; 

nervu, nervu saknīšu un pinumu patoloģijas; CNS iekaisumu sekas; neiropātijas; 

kustību traucējumi u.c.;  

- iekšķīgajās slimības (6): infarkts, koronārā sirds slimība, asinsvadu slimības, 

plaušu un bronhu akūtas un hroniskas slimības, bronhiālā astma, reimatoīdais 

poliartrīts u.c.; 

- skeleta, muskuļu un saistaudu patoloģijā (6): stājas traucējumi, skoliozes, augšējās 

un apakšējās ekstremitātes traumas, locītavu endoprotezēšana, ankilozējošais 

spondiloartrīts u.c.; 

- bērnu vecuma slimībās un patoloģijās (6): hroniska išēmiska encefalopātija; bērnu 

cerebrālā trieka; plaušu patoloģijas: bronhiālā astma, bronhīts, pneimonija; 

skolioze;  stājas traucējumi;  krūšu kurvja deformācijas; galvaskausa anomālijas;  
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iegūtas un iedzimtas kustību-balsta aparāta patoloģijas: Pertesa slimība, Šeiermaņa 

slimība u.c.  

Programmas direktors novērtē Klīnisko praksi fizioterapijā ar atzīmi pēc 10 ballu sistēmas 

(diferencētā ieskaite), pamatojoties uz prakses vadītāja vērtējumu, prakses atskaiti, 

fizioterapijas protokoliem un studējošā publisko uzstāšanos prakses noslēguma seminārā. 

 

3.2. Prakses norise paredzēta veselības aprūpes un citās sertificētās iestādēs, ar kurām 

tiek noslēgti līgumi. Prakses vietu un specifiku nosaka programmas direktors saskaņojot 

ar attiecīgās iestādes administrāciju. 

Sadarbības līgumā, vienojoties līgumslēdzējām pusēm, var tikt paredzēta samaksa iestādei 

par studentu praksi (atbilstoši studentu/dienu skaitam). 

4.Prakses vadīšana. 

Atbildīgā persona par praksi no Daugavpils Universitātes puses ir programmas 

direktors. 

4.1. Programmas direktora pienākumi, organizējot praksi: 

4.1.1. plānot studentu sadalījumu pa iestādēm; 

4.1.2. sagatavot līgumu projektus par prakses realizēšanu prakšu vietās; 

4.1.3. sagatavot līgumus ar prakšu vadītājiem prakšu vietās un citus līguma noslēgšanai 

nepieciešamos dokumentus; 

4.1.4. pirms katras prakses organizēt prakses ievada semināru;  

4.1.5. nodrošināt studentu nogādāšanu prakses vietās un atpakaļ ar DU transportu; 

4.1.6. sadarbībā ar prakses vadītājiem sekot prakses gaitai; nodrošināt nepieciešamās 

konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar prakses organizāciju un prakses uzdevumu 

izpildi visā prakses laikā, risināt prakses gaitā radušās problēmas; 

4.1.7. pārbauda un izvērtē studentu darbību. 

4.2. Prakses vadītāja pienākumi: 

4.2.1. nodrošināt prakses norisi atbilstoši studējošo prakses uzdevumiem, radīt 

nepieciešamos darba apstākļus, sniegt nepieciešamo informāciju un konsultēt par 

jautājumiem, kuri saistīti ar praksi;  

4.2.2. prakses noslēgumā katra studenta darbību novērtēt pēc 10 ballu sistēmas un dot 

studējošajam rakstisku viņa darbības novērtējumu. 

5. Atskaiti par praksi studējošie iesniedz programmas direktoram nedēļas laikā pēc 

katras prakses beigām. 

Prakses atskaitē jāiekļauj: 

5.1. prakses vietas pilns nosaukums, prakses laiks, kā arī prakses vadītāja vārds, uzvārds 

un amats; 

5.2. prakses dokumentācija atbilstoši iestādes specifikai un prakses ilgumam - prakses 

laikā veikto pienākumu un darbību apraksts, slimības vēstures (1 slimības vēsture atbilst 1 

KP);  

5.3. prakses vadītāja parakstīts studējošā prakses novērtējums. 

6. Prakses noslēguma seminārs 

Pēc prakses programmas direktors organizē  prakses noslēguma semināru, kuras laikā 

katrs  studējošais ziņo par prakses norisi un veikto darbu prakses laikā, iesniedz 

priekšlikumus prakses norises uzlabošanai u.c.  Noslēguma semināra datumu un 

mācībspēku kandidatūras prakses noslēguma komisijai 3 cilvēku sastāvā  apstiprina 

Anatomijas un fizioloģijas katedras sēdē.  

7. Finansēšana 

7.1. Programmas direktora darbs par prakšu organizēšanu tiek ieskaitīts akadēmiskajā 

slodzē: 

7.1.1. darba apjoms par prakses ievada semināru organizēšanu pirms  katras prakses ir 2 

akadēmiskās stundas uz grupu; 



89 

 

7.1.2. darba apjoms par  prakses organizāciju  ir 0.5 akadēmiskās stundas par 1 studējošo 

x prakses KP skaits. 

7.2. Klīniskās prakses fizikālajā medicīnā vadītāja darba apjoms ar grupu ir 30 stundas 

nedēļā (6 stundas x 5 darba dienas), bet Klīniskās prakses fizioterapijā vadītāja darba 

apjoms ar vienu studentu ir 5 stundas nedēļā (1 stunda dienā); tas tiek ieskaitīts 

akadēmiskajā slodzē.  

7.3. Komisijas locekļa darbs prakses noslēguma seminārā (1/4 akadēmiskās stundas par 

studentu)  tiek ieskaitīts akadēmiskajā slodzē. 
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6.PIELIKUMS. Līguma paraugs par studējošo praksi. 

 

Sadarbības līgums 

 

2011.gada __.________________ 

 

SIA „XXX slimnīca”, reģ.nr. LV000000000000, valdes locekļa XXX XXX personā, 

kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem no vienas puses un  Daugavpils Universitāte, reģ.nr. 

90000065985, tās rektora prof. A.Barševska personā, kurš darbojas uz Daugavpils 

Universitātes Satversmes pamata no otras puses, noslēdz sekojošu sadarbības līgumu: 

1. Daugavpils Universitātes studiju programmas "Fizioterapija" studente XXX XXX 

iziet klīnisko praksi fizioterapijas specialitātē SIA „XXX slimnīca” sertificēta 

fizioterapeita vadībā no 2011.gada 19.septembra līdz 7.oktobrim. Līguma mērķis ir 

nodrošināt studentei iespēju iegūt zināšanas, pilnveidot  profesionālās prasmes un 

iemaņas izvēlētā specialitātē.  

2. Daugavpils Universitāte slēdz uzņēmuma līgumu ar fizioterapeitu, kurš ir iesaistīts 

praktiskās apmācības procesā. 

3. Puses vienojas jebkādus strīdus risināt savstarpējā sarunu ceļā. Ja iepriekš minētā 

veidā starp Pusēm nav iespējams panākt vienošanos, Puses strīdu risina Latvijas 

Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

4. Visos jautājumos, kas nav atrunāti līguma tekstā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošo likumdošanu. 

5. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs 

katrai pusei. 

 

SIA „XXX  slimnīca” 

 Reg.nr. LV00000000000000 

 adrese 

____________________ 

Valdes loceklis 

 XXX XXX  

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE 

Reģ. Nr. 90000065985 

Vienības 13, Daugavpils, LV-5401, Latvija 

____________________ 

Rektors 

Arvīds Barševskis 

 

 

 

 

 

 



91 

 

7.PIELIKUMS. Studējošo aptaujas anketu rezultāti. 

 
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDĒJOŠO APTAUJAS ANKETA 

 

Cienījamais student! 
 Piedāvātās anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un 

kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku 

pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem. 

 

Fakultāte: DMF  

Studiju programma: „Fizioterapija‖       

Programmas direktors: lekt. Irēna Kuņicka 

 

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējā gada laikā apgūtos studiju kursus 

(sk.A.tabulu). 

 

1.1 Novērtējiet studiju kursa 

svarīguma pakāpi piecu ballu 

sistēmā, kur: 
5 -  ļoti svarīgs 

4 -  svarīgs 

3 -  vidēji svarīgs 

2 -  nesvarīgs 

1 -  nav vajadzīgs 

1.2 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, 

kur: 

 

5 -  ļoti augsts 

4 -  augsts 

3 -  vidējs 

2 -  zems 

1 – ļoti zems 

 

1.3 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits 

attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=). 
A.tabula 

I studiju gads 

Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Izmaiņas kursa 

apjomā 

A. daļa x x x 

1. Cilvēka anatomija, lekcijas, I.Kaminska 
4,85 4,30 

„+‖ 37% 

 „=‖ 63% 

2.  Cilvēka anatomija, praktiskās 

nodarbības, A.Paškeviča 
4,93 4,67 

„+‖ 48% 

 „=‖ 52% 

3.  Mikrobioloģija, virusoloģija, 

parazitoloģija, I.Kokina 2,67 3,26 

„+‖ 4% 

„-„ 26% 

„=‖ 70% 

4.  Medicīniskā terminoloģija, I.Kuņicka 

 
4,56 4,52 

„+‖11% 

„=‖ 89% 

5.  Pētījumu metodoloģija veselības aprūpē, 

A.Paškeviča 4,22 
4,63 

 

„+‖ 15% 

„-„ 7% 

„=‖ 78% 

6.  Cilvēka reģionālā anatomija, 

I.Kaminska 

 
4,93 4,11 

„+‖52% 

„-„ 7% 

„=‖41% 

7.   Cilvēka fizioloģija, A.Bernāne 

 4,22 4,33 

„+‖ 33% 

„-„ 11%  

„=‖ 56 % 

8.  Biomehānika, V.Paškevičs 

 3,26 3,74 

„+‖ 4%  

„-„ 33% 

„=‖ 63% 

9.  Medicīniskās ģenētikas pamati, I.Kokina 
2,70 3,30 

„-„ 26% 

„=‖ 74% 
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10. Bioķīmija, S.Osipovs 

 
2,62 2,46 

„-„ 42%  

„=‖ 58% 

B. daļa x x x 

11. Ievads fizioterapijā I, A.Gorskis 

 
5,00 4,11 

„+‖ 85%  

 „=‖ 15% 

12.Ievads fizioterapijā II, A.Gorskis  

 5,00 4,15 

„+‖ 89%  

„-„ 4%  

„=‖ 7% 

C. daļa x x x 

13. Veselības sporta teorija un metodika 

 4,04 4,31 

„+‖ 22%  

„-„ 4% 

„=‖ 74% 

17. Medicīniskā psiholoģija un 

deontoloģija, S.Vorone 3,62 3,92 

„+‖ 15%  

„-„ 27%  

„=‖ 58% 

D. daļa x x x 

18. Medicīnas vēsture 

 
3,22 4,26 

 „-„ 4% 

„=‖ 96% 

19. Vides veselība 

2,93 4,07 

„+‖ 4%  

„-„ 26%  

„=‖ 70% 

20. Uztura mācība 

2,96 4,08 

„+” 4% 

„-„ 29%  

„=” 67% 

 
A.tabula 

II studiju gads 

Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Izmaiņas kursa 

apjomā 

A. daļa x x x 

1.Cilvēka fizioloģija II, A.Bernāne 

 4,68 4,32 

„+‖ 14%  

„-„ 18%  

„=‖ 68% 

2. Kustību fizioloģija, I.Kaminska 

 4,68 4,41 

„+‖ 14%  

„-„ 14% 

„=‖ 73% 

B. daļa x x x 

3. Fizioterapijas pamati I, A.Gorskis 

4,90 3,45 

„+‖ 68%  

„-„ 5% 

„=‖ 27% 

4.  Fizioterapijas pamati II, A.Gorskis 

4,91 3,45 

„+‖ 68%  

„-„ 9% 

„=‖ 23% 

5.  Iekšķīgo slimību propedeitika un 

iekšķīgās slimības, A.Gorskis 4,09 3,32 

„+‖18%  

„-„ 14% 

„=‖ 68% 

6. Infekcijas slimības un epidemioloģija 

 4,05 4,45 

„+‖ 14%  

„-„ 9% 

„=‖ 77% 

7. Neiroloģija, J.Pogumirskis 

4,55 4,64 

„+‖ 59% 

„-„ 23% 

„=‖ 18% 

8.Sievietes veselība, A.Poţarskis 

 3,18 3,64 

„+‖ 14% 

„-„ 14% 

„=‖ 72% 

9.Vispārīgā ķirurģija un traumatoloģija, 

S.Vanaģele 4,27 4,09 

„+‖36%  

„-„14%  

„=‖ 50% 
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10.Ergonomika, A.Paškeviča 

 4,00 4,55 

„+‖9%  

„-„14%  

„=‖ 77% 

11.Masāţa un mīksto audu tehnika, 

S.Stalidzāne 5,00 4,95 

„+‖ 68% 

„-„ 9% 

„=‖23% 

12.Medicīniskās tehnoloģijas, N.Meļihova 

 3,55 3,14 

„+‖ 18% 

„-„ 5% 

„=‖ 77% 

13.Hidroterapija, S.Stalidzāne 

 4,73 4,68 

„+‖59% 

„-„ 5% 

„=‖ 36% 

14.Pirmā palīdzība, I.Kuņicka 

 4,64 4,91 

„+‖ 36% 

„-„ 9% 

„=‖ 55% 

15.Pediatrija un neiroloģija pediatrijā, 

J.Sargsjane 4,45 4,73 

„+‖ 18% 

„-„ 5% 

„=‖ 77% 

C. daļa x x x 

13. Profesionālā angļu valoda I, II 

 4,50 4,59 

„+‖ 52% 

„-„ 5% 

„=‖ 43% 

14.  Sociālās drošības sistēma Latvijā, 

H.Soldatjonoka 2,55 3,32 

„+‖ 24% 

„-„ 10% 

„=‖ 66% 

 

A.tabula 

III studiju gads 

Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Izmaiņas kursa 

apjomā 

A. daļa x x x 

1. Kustību  fizioloģija, I.Kaminska 
3,38 3,85 

 „-„ 38% 

„=‖ 62% 

B. daļa x x x 

2.Infekcijas slimības un epidemioloģija, 

I.Kuņicka 
4,00 4,54 

„+‖ 8% 

 „=‖ 92% 

3.Fizioterapija izglītības iestādēs, 

S.Stalidzāne 
4,92 4,92 

„+‖ 31% 

 „=‖ 69% 

4. Klīniskās aprūpes pamati, Z.Piscova 
4,69 4,85 

„+‖ 77% 

 „=‖ 23% 

5. Fizikālā medicīna, G.Sviridova 

 4,23 
4,46 

 

„+‖ 15% 

„-„ 23% 

„=‖ 62% 

6.  Fizioterapija pie iekšķīgajām slimībām, 

I.Tambora 
4,92 4,77 

„+‖ 46% 

 „=‖ 54% 

7.  Fizioterapija traumatoloģijā un 

ortopēdijā, A.Gorskis 
4,69 3,00 

„+‖ 54% 

 „=‖ 46% 

8. Pirmā palīdzība, I.Kuņicka 

 
4,00 5,00 

„+‖ 8% 

 „=‖ 92% 

9. Hidroterapija, S.Stalidzāne 
4,69 4,85 

„+‖ 38% 

 „=‖ 62% 

10. Sporta medicīna, A.Ţiļinska 

 
3,38 3,69 

„+‖ 38% 

 „=‖ 62% 

11. Fizioterapija neiroloģijā, D.Stirāne 
5,00 4,69 

„+‖ 54% 

 „=‖ 46% 

12. Fizioterapija pediatrijā I, I.Tāse 

 
4,77 4,69 

„+‖ 46% 

„=‖ 54% 

13. Klīniskā prakse fizioterapijā I 

(D.Stirāne) 
5,00 4,69 

„+‖ 38% 

 „=‖ 62% 
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14.Klīniskā prakse fizioterapijā 

I(E.Kiukucāne) 5,00 4,08 

„+‖ 23% 

„-„ 15% 

„=‖ 62% 

15. Klīniskā prakse Fizikālajā medicīnā 

(DRS) 4,54 3,85 

„+‖ 15% 

„-„ 15% 

„=‖ 70% 

C. daļa x x x 

1. Veselības pedagoģija, I.Kuņicka 
3,54 4,46 

 „-„ 15% 

„=‖ 85% 

D. daļa x x x 

1. Manuālās terapijas pamati 

4,85 4,85 

„+‖ 46% 

„-„ 8% 

„=‖ 46% 

 

A.tabula 

IV studiju gads 

Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Izmaiņas kursa 

apjomā 

1. Bakalaura darba izstrādes metodoloģija  

(Irēna Kuņicka)  

4,75 

 

4,76 

 

„+‖ 18% 

 „=‖ 82% 

2.Darba organizēšana un menedžments  

(Inta Ostrovska) 
3,24 

 

4,29 

 

„+‖ 18% 

„-„ 5% 

„=‖ 77% 

3.Veselības aprūpes organizācijas pamati 

(Aina Maskalāne) 
4,05 

 

4,67 

 

„+‖ 5% 

„-„ 5% 

„=‖ 90% 

4. Fizioterapija pediatrijā II 

(Ilze Tāse) 

5,00 

 

4,62 

 

„+‖ 82% 

 „=‖ 18% 

5. Klīniskā prakse  fizioterapijā II, III x x x 

5.1.prakse pediatrijā 

 (I.Tāse) 

4,89 

 

4,58 

 

„+‖ 65% 

 „=‖ 35% 

5.2.prakse  rehabilitācijas stacionāra 

etapā (Gaļina Sviridova) 

4,95 

 

4,38 

 

„+‖ 27% 

 „=‖ 73% 

5.3.prakse rehabilitācijas etapā – Rāzna 

(Sandra Riľča) 

4,75 

 

4,43 

 

„+‖ 33% 

 „=‖ 67% 

5.4. prakse sociālās aprūpes centrā 

(Ināra Jaunzema) 
4,57 

 

3,25 

 

„+‖ 33% 

„-„ 33% 

„=‖ 34% 

5.5.prakse Sporta medicīnas centrā 

(Andris Gorskis) 
4,67 

 

4,80 

 

„+‖ 40% 

 „=‖ 60% 

5.6.prakse rehabilit. ambulatorā etapā  

(Tatjana Servute) 

5,00 

 

4,33 

 

 „=‖ 100% 

5.7. prakse rehabilit. ambulatorā etapā  

(Jūlija Koļesņikova) 
5,00 5,00 

„+‖ 17% 

 „=‖ 83% 

5.8.prakse rehabilit. ambulatorā etapā  

(Zenta Piscova) 5,00 5,00 

„+‖ 33% 

„-„ 8% 

„=‖ 59% 

5.9.prakse rehabilit. ambulatorā etapā  

(Olga Jakovļeva) 
4,33 4,50 

 „=‖ 100% 

5.9.prakse rehabilit. ambulatorā etapā  

(Jeļena Orlova) 4,80 4,50 

„+‖ 33% 

„-„ 33% 

„=‖ 34% 
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Studējošo atbildes uz aptaujas B daļas jautājumiem (I-IV studiju gads) 

 

2. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā? 1. Pilnīgi apmierina 39% 

2. Pamatā apmierina 53% 

3. Daļēji apmierina 7% 

4. Neapmierina 1% 

5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet 

no universitātes 

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 

mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 

 

1. Pietiekams 52% 

2.  Nepietiekams 48% 

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 1. 

2.                 

Jā, bieţi 99% 

Jā, bet reti. Kāpēc? 1% 

3. Nē. Kāpēc? 

 

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieţi 100% 

2. Jā, bet reti. Kāpēc?  

3. Nē. Kāpēc?  

 

6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā 76% 

2. Nē 24% 

    

7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem 

ir pietiekams? 

1. Jā 53% 

2. Nē 47% 

    

8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Apmierinoša 94% 

2. Neapmierinoša 6% 

    

9.  Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 

kopumā? 

1. Apmierinoši 96% 

2. Neapmierinoši 1% 

3. Cita atbilde 3% 

10. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes 

uzlabošanā? 

 

I studiju gads: 

- vairāk lekciju un nodarbību profilējošiem priekšmetiem kā Cilvēka anatomija, Cilvēka 

reģionālā anatomijā un Cilvēka fizioloģija, būtu vēlams vairāk praktisku nodarbību; 

Cilvēka fizioloģijā pārāk padziļināta informācija, vajadzētu vispārīgāk un praktiskāk; 

- Veselības sporta metodikā vairāk praktiskas nodarbības, lai vieglāk iemācīties un var visu 

apgūt praktiski;  

- palielināt lekciju un praktisko nodarbību skaitu Fizioterapijā; vairāk prakses 

Fizioterapijā; Ievads fizioterapijā I un II – palielināt praktisko un kopējo KP skaitu 

vismaz vienā līmenī ar anatomiju, ja ne vairāk! Vairāk nodarbību, kas saistītas ar praksi 

vai detelizētāku izskaidrošanu, kas saistīts ar fizioterapiju un fizioterapeita darbu; 

- mazāk teorijas, bet vairāk praktiski lietojamu zināšanu Medicīniskajā psiholoģijā un 

deontoloģijā; 

- vēlētos futbola nodarbības sporta zālē, jo citi sporta veidi ir pietiekamā daudzumā, bet 

futbola DU vispār nav; 

-  vairāk ārpusstudiju nodarbību un plašāka to reklamēšana; 

- lai ziemā būtu siltāks, savādāk ir grūti studēt un uzņemt informāciju. 

II studiju gads: 

- Vairāk budţeta vietu;  

- Gribētos, lai vienā semestrī ir mazāk studiju kursu, jo ir ļoti grūti visu paspēt iemācīties, 

īpaši, kad priekšmeti ir ļoti svarīgi un sareţģīti; samazināt priekšmetu skaitu, kas 

jānokārto sesijas laikā; 

- 4.semestrī nelikt gandrīz visos studiju kursos rakstiskus darbus – referātus u.c.; samazināt 

rakstisko darbu skaitu, jo ļoti daudz laika jāpavada pie datora;  
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- Palielināt praktisko nodarbību skaitu Fizioterapijā un arī citos studiju  kursos; 

- Samazināt teorētisko daļu Fizioterapijas pamatos, bet palielināt praktisko nodarbību 

skaitu; palielināt praktisko nodarbību skaitu, lai nostiprinātu teorētiskās zināšanas; 

Fizioterapijas teorētiskajā daļā gribētos vairāk konkrētu un tiešu terminu, skaidrojumu, 

literatūru; 

- Samazināt prasības vai izmainīt Kustību fizioloģijas eksāmena veidu; 

- Neiroloģijas kursu realizēt visa semestra laikā; 

- Mainīt studiju kursa Medicīniskās tehnoloģijas pasniedzējas attieksmi pret studentiem un 

savu darbu; 

- Zema apmaiņas programmu pieejamība, gribētos, lai ir iespēja aizbraukt uz ārzemēm 

apmaiņas programmā; 

- Labi būtu ieviest kaut kādas fiziskās aktivitātes kā nodarbības; 

III studiju gads:  

- Prakses iesākt jau pirmajā studiju gadā. 

IV studiju gads 

- Jābūt vairāk pasniedzēju – praktizējošu ārstu; 

- Palielināt praktisko daļu mācību laikā, palielinot lielāku prakses stundu skaitu; 

- Visiem svarīgiem mācību kursiem veidot konspektus (Fizioterapijā, fizioterapijā pēc 

specializācijas; 

- Palielināt kursa apjomu Neiroloģijā;  

- Vairāk būtu nepieciešams iegūt zināšanu par slimībām Iekšķīgo slimību kursā; 

- Mainīt Klīniskās farmakoloģijas kursa pasniedzēju un tuvināt kursa saturu fizioterapijas 

specifikai; farmakoloģijas kurss zemā līmenī, būtu nepieciešams iegūt lielāku izpratni par 

medikamentiem, jo pacienti uzdod jautājumus par zālēm, ziedēm u.c.; stāstīt par 

medikamentiem, ar ko vairāk saskaras fizioterapeits (atsāpinošie medikamenti, arteriālā 

asinsspiediena regulētāji u.c.) 

- Iztrūkst praktiska fizioterapeita darba demonstrēšana (pacienta gadījuma analīze), tāpēc 

grūtāk atbildēt eksāmenā; 

- Palielināt nodarbību skaitu baseinā, piedāvāt praksi, kur ir nodarbības baseinā; 

- Palielināt prakses stundu skaitu, īpaši ambulatorajā jomā; 

- Prakses laikā nodrošināt iespēju strādāt ar zīdaiņiem (pagaidām tas bija iespējams tikai 

Gaiļezerā);  

- Vairāk mācību literatūras un metodisko materiālu bibliotēkā; 

- Lielāks ERASMUS projekta piedāvājums iziet praksi ārvalstīs. 
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Fizioterapeita profesionālo prasmju pašvērtējums (atbilstoši profesijas standartam),  

IV studiju gads, 2011.jūnijs 

 

 
Apgūts 

studiju 

laikā 

Prot 

pielietot 

pilnībā 

Prot 

pielietot 

daļēji 

Neprot, 

jāapgūst 

papildus  

1. Pacienta veselības un funkcionālā stāvokļa 

novērtēšana 

    

1.1. Veic pacienta anamnēzes ievākšanu un sistemātisku 

datu apkopošanu par pacienta veselības stāvokli, to 

iespaidojošajiem faktoriem un attieksmi pret veselību  100% 73% 0% 

 

 

 

1.2. Veic pacienta elpošanas un sirds-asinsvadu sistēmu 

novērtēšanu 91% 46% 36% 

 

1.3. Veic pacienta statiskās pozas (piem. stājas un sēdus 

pozas) un funkcionālo aktivitāšu, jeb spējas veikt pozu 

maiņu un ikdienas aktivitātes, novērtēšanu (piem. 

apsēšanās uz krēsla, piecelšanās no tā, gaitas 

novērtēšanu) 86% 73% 9,10% 

 

1.4. Novērtē locītavu osteokinemātiskās un 

artrokinemātiskās kustības 73% 23% 59,10% 

 

1.5. Veic pacienta muskuļu funkciju un līdzsvara 

novērtēšanu 86% 86% 0% 

 

1.6. Veic pacienta neiroloģisko izmeklēšanu (piem. ādas 

virspusējās un dziļās jušanas pārbaude, automātiskās 

reakcijas, primitīvie refleksi, cīpslu refleksi  91% 55% 18% 

 

1.7. Veic kustību balsta sistēmas palpatoro izmeklēšanu 73% 73% 18%  

1.8. Veic konkrētā pacienta izmeklēšanā nepieciešamos 

speciālos testus (piem. locītavu aktīvās un pasīvās 

stabilitātes testus) un novērtē pacienta funkcionālās 

spējas pēc speciālām skalām 82% 64% 27% 

 

1.9. Novērtē pacienta sociālo vidi 73% 73% 18%  

1.10. Veic pacienta funkcionālo novērtējumu pēc ICF 

(starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas) 64% 41% 36% 

 

1.sadaļa kopā 81,9% 60,9% 22,1%  

 

2. Nepieciešamās ārstniecības nodrošināšana 

pielietojot fizioterapijas tehnoloģijas 

    

2.1. Veic pacienta pozicionēšanu, pozīciju maiņu, 

locītavu mobilitātes un stabilitātes uzlabošanu vai 

uzturēšanu 73% 73% 14% 

 

 

2.2. Veic muskuļu funkciju un līdzsvara atjaunošanu vai 

uzturēšanu, stājas un gaitas korekciju vai uzturēšanu, 

ikdienas aktivitāšu treniņu 73% 82% 9,10% 

 

2.3. Veic elpošanas funkcijas trenēšanu (piem. pareiza 

elpošanas stereotipa treniņš, drenāţu izpilde, elpošanas 

funkcijas stimulēšana) 73% 73% 14%  

2.4. Veic sirds-asinsvadu sistēmas trenēšanu (piem. 

vingrinājumi perifērās asinsrites uzlabošanai, fiziskās 

slodzes tolerances uzlabošanai, vingrinājumi 

relaksācijai) 73% 59,10% 32% 

4,50%,  

1 

students 

2.5. Veic nepieciešamo palīglīdzekļu izvēli un to 

pareizas lietošanas apmācību 

 64% 59,10% 36% 
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2.6. Pielieto mīksto audu tehnikas (piem. masāţa, limfas 

atteces veicināšana) 

 73% 64% 18% 

 

2.7. Pielieto fizikālos un mehāniskos faktorus (piem. 

līdzstrāva, impulsu strāva, augstfrekvences strāva, 

elektriskais lauks, magnētiskais lauks, mehāniskā 

enerģija, aukstums un siltums, ūdens terapija) 86% 9,10% 73% 

 

2.8. Izmanto speciālās fizioterapijas metodes (piem. 

Bobata terapija, norādīt, kādas) 
50% 27% 46% 

27%  

6 

studenti 

2.9. Veic mērķtiecīgu terapijas un profilakses plānošanu 

un plāna īstenošanu interdisciplināras rehabilitācijas 

komandas sastāvā (piem. informācijas par pacientu 

iegūšana, terapijas plāna sagatavošana, terapijas procesa 

dokumentēšana, pacienta tālākas aprūpes organizēšana) 59,10% 46% 46% 

14% 

3 

studenti 

2.sadaļa kopā 
69,3% 54,6% 31,8% 

 

 

3. Konsultatīvais darbs     

3.1. Konsultē, lai noteiktu pacienta funkcionālās spējas 

un to uzlabošanas iespējas 68% 59,10% 23% 

4,50% 

(1) 

3.2. Konsultē par pārvietošanās palīglīdzekļu izvēli un 

iegādes iespējām 

 64% 55% 32% 

4,50% 

(1) 

3.3. Konsultē par darba un dzīvojamās vides pareizas 

iekārtošanas nepieciešamību un tās īstenošanu 68% 46% 41% 

4,50% 

(1) 

3.4. Nosaka fizioterapijas efektivitāti pacienta aprūpē un 

rehabilitācijā  

 68% 55% 36%  

 

3.sadaļa kopā 67% 53,65% 33% 

 

 

4. Izglītojošā un profilaktiskā darba veikšana     

4.1. Veic izglītojoši profilaktisko darbu (piem. 

konsultācijas par veselīga dzīves veida ievērošanu, 

konsultācijas par fiziskiem vingrinājumiem un sportu) 59,10% 73% 23%  

4.2. Veic skaidrojošo darbu par veselību 

iespaidojošajiem negatīvajiem faktoriem (piem. sēdošs 

dzīves veids, nepareizas darba pozas) 64% 91% 9,10%  

4.3. Veic konsultēšanu atsevišķa simptoma, saslimšanas 

vai nespējas gadījumos (piem. ieteikumi pacientam 

sevis aprūpēšanā, aizvietojošo funkciju izstrādāšanā 

bojājumu vai nespējas rezultātā radušos zudušo funkciju 

vietā) 64% 41% 55% 

4,50% 

(1) 

4.4. Veic ikdienas aktivitāšu pareizas veikšanas 

apmācību 68% 73% 14%  

4.5. Konsultē darba slodzes un reţīma regulēšanā un 

darba vietas ergonomikā  

 73% 32% 55% 

4,50% 

(1) 

4.6. Veic pacienta radiniekus izglītojošo darbu  

 59,10% 82% 18%  

4.7. Veic cita ārstējošā personāla konsultatīvi - 

izglītojošo darbu fizioterapijas jautājumos 50% 36% 41% 18% (1) 

 

4.sadaļa kopā 62,6% 61,14% 30,71%  

 

 71.60 % 58 % 28.5 %  
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8.PIELIKUMS. Aizstāvēto bakalaura darbu saraksts. 
 

PBSP  Fizioterapija 2011.gadā aizstāvēto bakalaura darbu saraksts.  

 

Nr. p.k. 
Studējošais Bakalaura darba nosaukums 

1.  
Barbakadze 

Aleksandrs 

Multiplās sklerozes pacientu rehabilitācijas iespējas 

Latvijā 

Rehabilitation opportunities for multiple sclerosis 

patients in Latvia 

2.  
Dzalbe Raimonds 

Traumu specifika peldēšanā 

The specific of swiming traumas 

3.  
Gerbredere Beāta 

Veselību veicinošas fiziskās sagatavotības uzlabošana 

jogas vingrinājumu ietekmē 

The improvement of health-related physical fitness 

under the effect of yoga exercises in adults 

4.  
Hodčenkova 

Jekaterīna 

Bronhiālās astmas rehabilitācija stacionārā etapā  

Rehabilitation of  bronchial asthma at the stationary 

stage 

5.  
Iļjanova Indra 

 

Apakšējās ekstremitātes muskuļu spēka un gaitas 

izmaiņas pacientiem pēc saslimšanas ar insultu. 

Lower extremity muscle strength and gait change in 

patients after stroke 

6.  Jokste Santa  Rehabilitācijas pasākumu nepieciešamība un 

efektivitāte juvenila idiopātiska artrīta pacientiem 

The necessity  and effectiveness of rehabilitation for 

juvenile idiopathic arthritis patients 

7.  Kaminska Agita Šoermaņa slimības klīniskās izpausmes un 

pielietojamās rehabilitācijas metodes 

Clinical evidence of Sheuermann s disease and 

methods of rehabilitation applyed 

8.  Laurena Evija  Dejas elementi koriģējošajā vingrošanā sākumskolas 

bērniem ar balsta-kustību aparāta traucējumiem 

The elements of dance in the correcting gymnastics 

for the primary school students with musculosceletal 

disorders 

9.  
Mačioka Ināra 

Cerebrālās triekas rehabilitācijas iespējas pacientiem 

sociālās aprūpes centrā 

The possibilities of rehabilitation for patients with 

cerebral palsy in social care center 

10.  
Mirošņičenko 

Aleksandrs 

Ceļa locītavas sporta traumas ārstēšanas un 

rehabilitācijas iespējas ar aparātu DENAS 

The treatment of knee joints sport injuries and 

possibilities of their rehabilitation with DENAS 

device 
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11.  
Orlova Rita 

Fizioterapija bērniem agrīnā vecumā ar gūţas 

locītavas displāziju 

Physiotherapy for infants with dysplasia of the hip 

12.  Ponomarjova Inna  Miopātijas slimnieku ārstēšanas iespējas 

The possibilities of treating myopathy 

13.  Pozņaka Līga  Ankilozējošā spondilīta ārstēšana un ārstēšanas 

iespējas Ludzas novadā 

Ankylosing spondilitis treatment and treatment 

options in Ludza 

14.  
Proveja Svetlana 

Grieķu – romiešu cīņas sportistu traumatizācijas riska 

faktori un to profilakse 

Risk factors for traumatism of Greco - Roman 

wrestlers and their prevention 

15.  
Radzeviča Viktorija 

Karpālā kanāla sindroma konservatīvās ārstēšanas 

iespējas pirmsoperācijas periodā 

The conservative treatment of carpal tunnel syndrome 

in pre-operative period 

16.  
Stasevičs Vladimirs 

Augšstilba kaula lūzumu rehabilitācija 

Rehabilitation of femoral fracture 

17.  
Špengele Nadežda 

 

Fizioterapijas efektivitāte pacientiem pēc augšstilba 

kaula lūzuma stacionārā etapā 

Effectiveness of physiotherapy for the patients after 

femoral fracture at the stationary stage 

18.  Useviča Anastasija Fizisko aktivitāšu nepieciešamība un pozitīvā ietekme 

uz sievietes organismu grūtniecības laikā 

Necessity and positive impact of physical activities on 

woman’s organism during pregnancy 

19.  Uţule Katrīna  Fizioterapijas iespējas priekšlaicīgi dzimušiem 

bērniem. 

Physiotherapy possibilities for prematurely born 

children 

20.  
Viļķeļonoka Margarita 

Fizioterapijas iespējas pie arteria vertebralis 

sindroma. 

Physiotherapy possibilities for patients with arteria 

vertebralis syndrome 

21.  
Visocka Inga 

Hroniskās obstruktīvās plaušu slimības pacientu 

rehabilitācija stacionārā. 

Chronic obstructive pulmonary disease patients’ 

rehabilitation in a hospital 

22.  Volonte Irita Fizioterapijas pasākumu efektivitāte bērniem ar 

cerebrālo trieku 

Effectiveness of physiotherapy for children with 

cerebral palsy 
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PBSP Fizioterapija  

2010.gadā aizstāvēto bakalaura darbu saraksts. 

Nr. 

p.k. 

Studējošais 

 
Bakalaura darba nosaukums 

1. Inga 

Rassudkova 

Jogas pozu ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu. 

The Effects of Yoga Poses on Heart and Circulation System. 

2. Anna 

Mihailova 

 

Ārstnieciskās vingrošanas ar jogas elementiem ietekme uz 

elpošanas sistēmas funkcionāliem rādītājiem jauniešiem ar 

skoliozi. 

The Effect of Therapeutic Exercises with Elements of Yoga on 

Functional Indicators of Respiratory System among Young People 

with Scoliosis. 

3. Aira Ozoliņa 

 

Rehabilitācijas iespējas Latvijā bērniem ar skoliozi. 

Rehabilitation Possibilities for Children with Scoliosis in Latvia. 

4. Lilija Sušinska 

 

Agrīnas rehabilitācijas efektivitāte pēc gūţas locītavas 

endoprotezēšanas. 

Efficiency of Early Rehabilitation After Hip Replacement. 

5. Kalačika 

Jeļena 

Fizioterapija zīdaiņiem pie hipotonusa un hipertonusa. 

Physiotherapy for Children with Hypotonus and Hypertonus. 

6. Bobkova 

Kristīne 

 

Liekās ķermeņa masas un aptaukošanās problēma skolas vecuma 

bērniem. 

Excess Body Weight and Obesity Problem Among Children of 

School Age. 

7. Oksana 

Kostigova 

 

Stājas stāvoklis sākumskolas vecuma bērniem un korekcijas 

iespējas 

State of Posture of Primary School Pupils and Methods of its 

Correction. 

8. Jūlija 

Spiridonova 

 

Fiziskās slodzes kontrole un regulēšana 40 – 55 gadus vecām 

sievietēm ar palielinātu ķermeņa masu. 

Control and Regulation of Physical Activity for 40-55 Aged 

Overweight Women. 

9. Irina 

Spiridonova 

 

Bērnu cerebrālās triekas ārstēšanas iespējas mājas apstākļos. 

Treatement of  Children’s Cerebral Palsy at Home. 

10. Marina 

Suvorova 

 

Fizioterapijas iespējas zīdaiņiem ar attīstības traucējumiem pie 

hipoksijas un asfiksijas agrīnā  vecumā. 

Physiotherapy Opportunities for Infants with Developmental 

Distortion Caused by Hypoxia and Asphyxia at an Early Age. 

11. Māris 

Monkevičs 

Futbola traumu specifiskums un rehabilitācija. 

The Specifics and Rehabilitation of Football Traumas.  

12. Natālija 

Poļakova 

 

Fizioterapijas un rehabilitācijas efektivitāte bērniem ar bronhiālo 

astmu. 

Efficiency of Physiotherapy and Rehabilitation Among Children 

with Bronchial Asthma.  

13.  Marina 

Kuprijanova 

 

Fizioterapija pie bronhiālās astmas bērniem akūtajā periodā. 

Efficiency of Physiotherapy Among Children with Bronchial 

Asthma in Acute Period. 
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14. Valentīna 

Cirša 

 

Fizioterapija pēc ceļa locītavas endoprotezēšanas stacionārā 

periodā. 

Physiotherapy after Knee Replacement During the Hospitalization 

Period. 

15. Andrejs 

Mutulis 

Fizioterapija pacientiem pēc akūta insulta stacionāra periodā 

Physiotherapy for Patients after an Accute Stroke During the 

Hospitalization Period. 

16. Kristīne 

Petrova  

 

Stājas traucējumi sākumskolas vecuma bērniem, to korekcija un 

profilakse. 

Distortion of Posture Among Primary School Children, their 

Correction and Prevention. 

17. Natālija 

Vasiļjeva 

 

Jaunākā skolas vecuma bērnu stājas traucējumi, to profilakse un 

korekcija Zemgales vidusskolā. 

Distortion of Posture Among Younger School-age Children, its 

Prevention and Correction in Zemgale Secondary School. 

18. Jeļena 

Vasiļjeva 

 

Primārās arteriālās hipertensijas rādītāju dinamika fizioterapijas 

metoţu ietekmē 

Alteration of Primary Arterial Hypertension’s Indexes Under the 

Influence of Physiotherapy Methods. 

19. Jūlija 

Jakovļeva 

 

Fizioterapijas ietekme uz pacientiem ar diabētisko polineiropātiju.  

The Influence of Physiotherapy on Patients with Diabetic 

Polyneiropathy. 

20. Aleksandra 

Lipiņa 

Insulta slimnieku rehabilitācija subakūtā fāzē. 

Rehabilitation of Stroke Patients in the Subaccute Phase. 

21. Natālija 

Jakovļeva 

 

Mugurkaula deformācijas  profilakse pusaudţiem vecumā no 10 

līdz 14 gadiem. 

The Prevention of Spinal Deformation (Scoliosis) among 10 till 14 

Years Old Teenagers. 

22. Ilga Kaļve 

 

Stājas traucējumu ietekme uz bērna attīstību 5 - 7 gadu vecumā. 

Stance's Interfering Effect on developement  among 5 - 7 Year Old 

Children. 

23. Anastasija 

Zagņetova 

Rāpošanas ietekme uz bērna līdzsvaru un koordināciju. 

The Effect of Crawl on the Child’s Balance and Coordination. 

24. Jelena 

Tašlikova 

 

Fizioterapija rehabilitācijas ambulatorajā etapā pacientiem ar 

iegūtām sirdskaitēm. 

Physiotherapy of Patients with Aquired Heart Diseases in Out-

patients Rehabilitation Phase. 

25. Nataļja 

Semjonova 

 

Stājas traucējumu rehabilitācijas iespējas Daugavpils pirmskolas 

izglītības iestādēs. 

The Possibilities of Posture Distortion Rehabilitation at the Pre-

school Educational Institutions in Daugavpils. 
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PBSP Fizioterapija 

2009.gadā aizstāvēto bakalaura darbu saraksts. 

 

Nr. 

p.k. 

Studējošais Bakalaura darba nosaukums 

1. 
Kristīna 

Koţaronoka  

Metabolais sindroms 2.tipa cukura diabēta pacientiem 

Metabolic syndrome patients with 2.type of diabetes 

2. 
Anţela 

Volkova 

Bērnu cerebrālā trieka un tās rehabilitācija 

Child’s cerebral paralysis and rehabilitation 

3.  Jekaterīna 

Babiško 

Agrīnās stacionārās rehabilitācijas nozīme pie gūţas locītavas 

endoprotezēšanas 

The importance of early stationary rehabilitation after the hip joint 

endoprotezation 

4. 
Veronika 

Belaja 

Operatīvas ārstēšanas un distrakcijas galda pielietošanas 

salīdzināšana mugurkaula jostas daļas starpskriemeļu disku trūces 

ārstēšanā 

Operative treatment and traction table application compare spine 

half – length part in intervertbral disc hernia treatment 

5. 
Olga Bartuša 

Pacientu pēc gūţas locītavas endoprotezēšanas funkcionālā stāvokļa 

novērtēšana pirms un pēc ārstēšanas kursa rehabilitācijas centrā 

Change of the functional state of Patients after the treatment course 

in rehabilitation center 

6. 
Ludmila 

Drozdova 

Masāţas un fizikālās terapijas loma jostas - krustu radikulopātijas 

ārstēšanā 

Effiecy of massage and physical therapy in of lumbosacral 

radiculopathy 

7. 
Ieva Ose 

Stājas un gaitas parametru novērtēšana skolēniem ar instrumentālo 

video gaitas analīzi 

Valuation of pupils posture and gait parameters using the 

instrumental video gait analysis 

8. 
Laura Vīksna 

Medicīniskās rehabilitācijas nepieciešamība Madonas rajonā 

Necessity for medical rehabilitation in Madona region 

9. 
Ludmila 

Maļuhina 

Slodzes ietekme uz kardiopulmonāriem rādītājiem 

Stress influence on cardiopulmonary indicators 

10. 
Inna 

Romanovska 

Funkcionālo traucējumu atjaunošanās prognostiskie rādītāji insulta 

pacientiem agrīnas stacionāras rehabilitācijas laikā 

Functional violations for stroke patients during in – patient 

rehabilitation 

11. 
Aleksejs 

Besedins 

Agrīnas stacionāras rehabilitācijas nozīme motoro iemaņu un 

pārvietošanās spēju nodrošināšana pacientiem ar muguras smadzeņu 

šķērsbojājumiem 

Effectivenss of early rehabilitation in motor function and locomotion 

improvement for patient  with spinal cord injury 

12. 
Jūlija Stauţa 

Rehabilitācijas efektivitāte pacientiem ar jostas daļas starpskriemeļu 

diska trūci 
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The effectivenss of rehabilitation for patients with intervertebral 

disc rupture of waist part 

13. 
Guna Metlāne 

Medicīniskās rehabilitācijas iespējas Salaspils novadā  

Medical rehabilitation possibilities in Salaspils region 

14. 
Tatjana 

Dmitričenko 

Fiziskā rehabilitācija bērniem ar krūšu kurvja deformācijām 

Physical rehabilitation of children with deformation of thorax 

15. 
Marina 

Golovko  

Akūtu insulta pacientu agrīna rehabilitācija stacionārā  

Acute stroke patients early rehabilitation in hospital 

 

 

 

 

PBSP Fizioterapija  

2008.gadā aizstāvēto bakalaura darbu saraksts 

 

Nr. 

p.k. 

Studenta vārds, 

uzvārds 
Bakalaura darba nosaukums 

1.  Oksana Daņilova  Pārvietošanās palīgierīces  pacientiem pēc muguras smadzeņu 

šķērsbojājumiem 

2.  Mairita Iudina Ārstnieciskās vingrošanas efektivitāte bērniem ar stājas 

traucējumiem pusaudţu vecumā 

3.  Irēna Tavkiņa Rehabilitācijas iespējas skolas vecuma bērniem ar stājas 

traucējumiem Daugavpilī 

4.  Natālija Silineviča Ceļa locītavas funkciju atjaunošanās pēc ceļa locītavas 

endoprotezēšanas  

5.  Jekaterīna 

Beresņeva 

Spasticitātes mazināšanas iespējas, izmantojot hidroterapiju 

pacientiem pēc saslimšanas   ar insultu 

6.  Daina Rutka  Līdzsvara traucējumu un pielietotā gaitas treniņa veida ietekme 

uz rehabilitāciju pacientiem pēc saslimšanas ar insultu   

7.  Jevgēņijs 

Saharovs 

Arteria vertebralis sindroma ambulatorās rehabilitācijas 

efektivitāte   

8.  Oļesja Jevsejeva Nervus facialis iekaisums un tā rehabilitācijas iespējas 

9.  Anna Smuļko Fiziskas rehabilitācijas ietekme uz adaptācijas procesiem 

bērniem ar hiperaktivitāti 
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PBSP Fizioterapija  

2006.gadā aizstāvēto bakalaura darbu saraksts   

 
Nr. 

p.k. 
Studējošais Bakalaura darba nosaukums 

1.  Karīna 

Beļinska 

Pretsāpju fizioterapija pacientiem pēc insulta ar pleca locītavas 

funkciju traucējumiem 

2.  Alīna 

Borovikova 

Fizioterapija pie hroniskas obstruktīvas plaušu slimības 

3.  Irina 

Fjodorova 

Fizioterapija pacientiem ar bērnu cerebrālo trieku 

4.  Anastasija 

Gerasimova 

Elpošanas sist.funkcionālais st. bērniem ar stājas 

traucējumiem un korekcijas iespējas 

5.  Vladimirs 

Gromakovskis 

Miopātijas slimnieku rehabilitācija 

6.  Irina 

Jepifanceva 

Fizioterapijas ietekme uz sekmību bērniem ar elpošanas 

sist.slimībām 

7.  
Guntars Jukšs 

Stājas izmaiņas profesionālās hokeja komandas spēlētājiem 

8.  Jeļena 

Kostjukova 

Fizioterapijas efektivitāte kompleksajā terapijā pie kakla daļas 

spondilozes ar hronisku radikulopātiju 

9.  Irina 

Kovaļonoka 

Liekā ķermeņa masa un aptaukošanās kā riska faktori 

metabolisko slimību attīstībā organismā 

10.  Regīna Kusiņa Fizioterapija pie galvas smadzeņu išēmiskā insulta. 

11.  Vineta 

Lavrinoviča 

Gremošanas trakta slimību aktualitātes jautājums, ārstēšanas 

un rehabilitācijas iespējas Daugavpilī 

12.  Marina 

Mošenoka 

Riska faktori sirds un asinsvadu saslimšanas attīstībā un 

profilaksē 

13.  
Sandra Smane 

Somatometrisko un somatoskopisko rādītāju izpēte un 

novērtēšana 3-7 gadus veciem bērniem 

14.  Josifs 

Sontockis 

Geriatrisko pacientu ar bronhiālo astmu rehabilitācija 

stacionārā 

15. Marina 

Šļapkova 

Fizioterapija pacientiem ar spondilozi un mugurkaula jostas 

daļas starpskriemeļu diska trūci 

16. Evita Kivriņa  Plakanās pēdas korekcijas iespējas 

 6 – 7 gadus veciem bērniem 
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9.PIELIKUMS. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja programma tiek 

likvidēta, pieteicējs nodrošina studējošo iespēju turpināt izglītību citā augstākās 

izglītības programmā vai citā augstskolā. 
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10.PIELIKUMS. Absolventu/darba devēju atsauksmes. 
 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES  

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 

“FIZIOTERAPIJA”  

ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA (apkopojums) 

 

Cienījamais fizioterapeit! 

Jums piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu vērtējumu par programmas 

“Fizioterapija” studiju procesa gaitu, kvalitāti un apgūto zināšanu apjomu. Aptaujas dati 

tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu. 

 

Vārds, uzvārds: 

 

J.Beresņeva, R.Orlova, A.Mirošņičenko, I.Ponomarjova, 

L.Pozņaka, I.Tavķiņa, J.Spiridonova, Viļķeļonoka, 

I.Visocka, O.Jevsejeva 

 

DU absolvēšanas gads: 

 

2007.-1, 2008.-2 

2010.-1 

2011.-6 

 

Darbu profesijā uzsākāt: 2007.gadā   1 

2008. gadā    2 

2010.gadā 1 

2011.gadā   4 

Nav darba – 2 

 

Darba vieta:  

Ja nestrādājat profesijā, 

tad kāpēc? 

- KRC ”Jaunķemeri”, Jūrmala 

- Ludzas rajona slimnīca 

- Individ.komers. „Fizioterapijas kabinets VALE” 

- Valsts SIA „NRC „Vaivari” Latgales reģionālās 

filiāles  ambulatorā bāze Daugavpilī (līdz reorg.) 

- Daugavpils Bērnu veselības centrs 

- Lindas Lediņas fizioterapijas prakse, Rīgas raj. 

- Madonas slimnīca 

- Aris studija, Daugavpils 

- Sporta Medicīnas Centrs 

- Sociālās aprūpes centrs „Mēmele”  

- Nestrādāju, jo nav pietiekošas vietas šajā profesijā 

- Šobrīt darbs nav atrasts. Izeju apmācības kursus. 

-  

Vai studiju laikā apgūtās 

teorētiskās zināšanas:  

 

- Bija pietiekamas darba uzsākšanai   7 

- Bija daļēji pietiekamas darba uzsākšanai 3 

- Bija nepieciešams iegūt papildus zināšanas  

Kādas? 

 

Kā Jūs vērtējat klīniskās 

prakses laikā apgūtās 

profesionālās prasmes: 

 

- Tās bija pietiekamas, lai uzsāktu darbu        8 

- Tās bija daļēji pietiekamas, lai uzsāktu darbu 2 

- Uzsākot darbu, vajadzēja visu apgūt no jauna  

Kāpēc? 
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Kādi ir Jūsu priekšlikumi 

studiju programmas 

kvalitātes uzlabošanai? 

 

 Nodrošināt pēc iespējas agrāku prakses uzsākšanu. 

 Organizēt vairāk lekcijas ar Rīgas pasniedzējiem. 

 Palielināt prakses daļu savienojot ar teorētiskiem 

padomiem, jo ja tu to dari ar rokām tas labak 

iegaumēt un saprot. 

 Personīgi man, kad mācījos, gribētos vairāk angļu 

valodas, piemēram, ne tikai 2.gadā, bet arī 1. gadā 

 Studiju laikā vēl vairāk iespēju teorētiskas 

zināšanas pielietot praksē. 

 Vairāk nodarbības manuālā terapijā.  

 Lai studentiem rastu motivāciju studiju laikā, 

labākiem studentiem palīdzēt ar darbiekārtošanu. 

 Vairāk prakses, vairāk kontakta ar pacientiem un 

ārstiem, un paralēli dot iespēju braukt uz kursiem, 

vai tos realizēt uz vietas DU. 

 Gribētos šo profesiju padarīt plašāku, lai ar šo 

diplomu strādāt, gan par masieri, gan par fizikālo 

māsiņu, gan par fitnesa instruktoru un protams par 

fizioterapeitu. Ļoti grūti atrast darbu , kad diploma 

uzrakstīts - profesija fizioterapeits. Mēs protam 

daudz ko, bet iespējas maz.  

 

Vai būtu jāturpina 

profesionālās bakalaura 

studiju programmas 

“Fizioterapija” 

realizēšana DU 

Jā - 9   

 jo cilvēkiem ir iespēja apgūt fizioterapeita 

profesiju Daugavpilī, kas ir ļoti svarīgi, jo pārsvarā 

tie, kuri beiguši RSU uz Latgali strādāt nemaz 

nebrauc. Pie tam pasniegšanas līmenis DU ir ļoti 

labs, 

  jo iegūtās zināšanas ir labas, pasniedzēji 

profesionāli savā darbā, līdz ar to nav jābrauc 

mācīties uz Rīgu,  

  jo ir nepieciešamība pēc augstās kvalitātes 

fizioterapeitiem Latgales reģionā, 

  jo bez fizioterapijas nav iespējama rehabilitācija.   

Nē - nav  

Grūti atbildēt – 1  

 jo tagad diezgan grūta ekonomiskā situācija, un 

topošājiem speciālistiem pietrūkst darba vietas, 

īpaši Latgales reģionā, bet patiešām profesija ļoti 

vajadzīga. 
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Profesionālā bakalaura studiju programma „Fizioterapija” 

DARBA DEVĒJU APTAUJA, 2011 

 

Darba devēju aptauja veikta telefoniski, lai noskaidrot vērtējumu par programmas 

“Fizioterapija” absolventu studiju laikā apgūto zināšanu apjomu, kas dod iespēju 

veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē vai atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai.  

 

Vārds, uzvārds, darba vieta, amats: 

 

Gaļina Sviridova, sertificēta fizikālās medicīnas un 

rehabilitācijas ārste, Daugavpils reģionālās 

slimnīcas Fizikālās medicīnas nodaļas vadītāja, SIA 

Bērnu veselības centrs rehabilitācijas ārste. 

Tatjana Servute, fizioterapeita privātprakse “Vale”. 

Olga Jakovļeva, fizioterapeita privātprakse. 

Andris Gorskis, Daugavpils Sporta medicīnas 

centra fizioterapeits. 

 

DU PBSP Fizioterapija absolventi DRS 

un citās Daugavpils veselības aprūpes 

iestādēs tiek nodarbināti: 

 

 

      No 2002. gada 

Vai DU PBSP Fizioterapija nodrošina 

fizioterapeita profesijas standartam 

atbilstošas, praksē piemērojamas 

profesionālās studijas fizioterapijā? 

 

 Jā - 4 

 Nē 

 

Vai šīs programmas absolventiem 

studiju laikā apgūtās teorētiskās 

zināšanas:  

 

 Bija pietiekamas darba uzsākšanai - 4 

 Bija daļēji pietiekamas darba uzsākšanai 

 Bija nepieciešams iegūt papildus zināšanas  

             Kādas? 

 

 

Vai šīs programmas absolventiem 

studiju laikā apgūtās praktiskās 

zināšanas un profesionālās prasmes: 

 

 Bija pietiekamas, lai uzsāktu darbu - 4 

 Bija daļēji pietiekamas, lai uzsāktu darbu 

 Uzsākot darbu, vajadzēja visu apgūt no 

jauna.  Kāpēc? 

 

 

Vai būtu jāturpina profesionālās 

bakalaura studiju programmas 

“Fizioterapija” realizēšana DU? 

 Jā - 4 

 

 Nē 

 

 Cits  

 

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju 

programmas kvalitātes uzlabošanai? 

 

 

 

 

- Palielināt praktisko nodarbību skaitu 

fizioterapijas priekšmetos. 

- Nodrošināt ar speciālo literatūru latviešu 

valodā. 
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11.PIELIKUMS. Diploms un tā pielikuma paraugs. 

 Ar valsts pārbaudījuma komisijas 

20<00>.gada <00>.mēneša nosaukums (ģenitīvā)> 

lēmumu Nr. <000> 

 

 

<diploma ieguvēja vārds un uzvārds>  

personas kods <000000-00000> 

 

ieguv<-is/-usi> 

 

PROFESIONĀLO BAKALAURA GRĀDU 

veselības aprūpē 

un 

fizioterapeita  

kvalifikāciju 

 

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās 

kvalifikācijas līmenim 

 

 

   Rektors_____________________  

   <paraksts un tā atšifrējums> 

    

Valsts pārbaudījuma  

komisijas priekšsēdētājs_________________ 

<paraksts un tā atšifrējums> 

 

Daugavpilī 

 20<00>.gada <00>.<mēneša nosaukums (lokatīvā)> 

Reģistrācijas Nr. <00> 
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12.PIELIKUMS. Programmas izmaksas un vienu studējošo. 

 

 
Studiju maksas aprēķins 2011./2012.studiju gadā 

       

 

Studiju programmas nosaukums: Profesionālā bakalaura studiju programma "Fizioterapija" 

 
Studiju veids: 

  
Pilna laika studijas 

 
 

 
Studiju ilgums (gadi): 

  
4 

  
 

 
Kredītpunktu skaits KOPĀ: 

  
160 

  
 

 
Kontaktstundu skaits gadā: 

  
640 

  

 

 
Kontaktstundu skaits KOPĀ:: 

  
2560 

  
 

 
Minimālais studējošo skaits studiju grupā: 

 

5 
  

 

 
Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 15 

  
 

 
Programmas realizācijas vieta: 

  
Daugavpils 

  
 

       
 

Nr. 
        

Rindas Nr. 
Aprēķins  

      A B   D  
A1 Akademiskā personāla algas fonds          

  Amats   
Akadēm.personāl

a īpatsvars  

Kontaktstund
u sadalījums 

    
 

  Profesors       1    
  Asociētais profesors   5% 32 2    
  Docents   50% 320 3    
  Lektors   40% 256 4    
  Asistents   5% 32 5    

  Amats   
Stundas tarifa 

likme 

Koeficients par 

īpašiem darba 
apstākļiem 

    
 

  Profesors   8.3 Ls 1 6 0.00  
  Asociētais profesors   6.6 Ls 1 7 211.20  
  Docents   5.3 Ls 1 8 1696.00  
  Lektors   4.2 Ls 1 9 1075.20  
  Asistents   3.4 Ls 1 10 108.80  
  

Darba algas fonds gadā       11 3 091.20  
  Studiju programmas  izmaksu koeficients     12 1 

 
  Tematiskās jomas koeficients       13 2.531  
  

Darba algas fonds gadā       14 3 091.20  
  Minimālais studējošo skaits studiju kursā      15 5  
  Akadēmiskā personalā darba algas fonds uz 1 studējošo gadā   16 618.24  

A2 Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds 
 

   

  Amats   
Izmaksas uz 

vienu studējošo 
mēnesī 

Plānojamais 

studējošo skaits 
studiju 

programmā 
    

 

  Studiju programmas direktors     15 18 0.00  
  Studiju programmas sekretāre     15 19 0.00  

  
Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds  gadā   20 0.00  

  Minimālais studējošo skaits studiju programmā     21 15  
  Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 22 0.00  

A3 Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds: 
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  Amats   

Viena   s 
tudējošā 
izmaksas 
mēnesī  

Plānojamais  

studējošo skaits 
Universitātē 

    

 

  Dekāns     1470 23 0.00  
  Prodekāns     1470 24 0.00  
  Pārvaldes lietvedis     1470 25 0.00  
  Pārvaldes sekretārs     1470 26 0.00  

  
Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds  gadā   27 0.00  

  Plānojamais studējošo skaits Universitātē     28 1470  
  Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 29 0.00  

A4 Filiāles administratīvā personāla algas fonds: 
  

   

  Amats   
Mēneša tarifa 
likme uz vienu 

studējošo 

Plānojamais  
studējošo skaits 

filiālē 
    

 

  Filiāles direktors   0.00 Ls 0 30 0.00  
  Filiāles direktora vietnieks   0.00 Ls 0 31 0.00  
  Filiāles sekretārs   0.00 Ls 0 32 0.00  

  
Filiāles administratīvā personāla algas fonds gadā     33 0.00  

  Plānojamais  studējošo skaits filiālēs       34 0  
  Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā   35 0.00  

A5 Fakultāšu administratīvā 
personāla algas fonds            

  Grupa   
Personāla 
darba alga 

mēnesī 

Personāla 
īpatsvars 

(slodžu skaits) 
    

 

  Akadēmiskais personāls       36 0.00  
  Vispārējais personāls   800 Ls   37 800.00  
  Darba algas fonds gadā       38 9 600.00  
  Plānojamais studējošo skaits Universitātē     39 1470  
  Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 40 6.53  

A6 Universitātes vispārējā 
personāla algas fonds            

  Grupa   
Personāla 
darba alga 

mēnesī 

Personāla 
īpatsvars 

(slodžu skaits) 
    

 

  Vispārējais personāls   1 050 Ls 278 41 1 050.00  
  Vispārējā personāla algas fonds gadā       42 12 600.00  
  Plānojamais  studējošo skaits Universitātē     43 1470  
  Vispārējā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā   44 8.57  

       
 

N1 Algas fonds uz 1 studējošo:     

  

45 633.3 
 

N2 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%) 46 
152.6  

N3 
Komandējumi un dienesta 
braucieni 

    
  

47 
4.00  

N4 Sakaru un pasta pakalpojumi       48 8.50 
 

  
Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes 
noma, citi nodokļi 

    
  

49 5.20 
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Transporta uzturēšana, transporta 
pakalpojumi, degviela 

    
  

50 3.20 
 

  Telpu un inventāra noma       51 1.20 
 

  Tehniskā apkope       52 3.20 
 

  
Remonta izmaksas, iestāžu 
uzturēšanas pakalpojumi 

    
  

53 8.22 
 

  Studiju programmas akreditācija       54 2.20 
 

  Mācību prakse       55   
 

  Pakalpojumu apmaksa     
  

56 31.72 
 

N5 Mācību līdzekļi       57 2.30 
 

  Biroja preces       58 1.25 
 

  Inventārs       59 1.00 
 

  Komunālie pakalpojumi       60 176.00 
 

  
Materiāli, energoresursi, ūdens 
un inventārs 

    

  

61 180.55 
 

N6 Grāmatu un žurnālu iegāde        62 2.20 
 

N7 
Iekārtu iegādes un 
modernizēšanas izmaksas 

    
  

63   
 

S1 Studentu aktivitātes       64 0.00 
 

  Sports un kultūra       65   
 

  
Studentu sociālais 
nodrošinājums 

    
  

66   
 

N8 Citi izdevumi       64   
 

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai       68 0.00 
 

Viena studējošā izmaksas gadā 65 1 004.38 
 

 

 


