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1. Augstākās izglītības programmas mērėi un uzdevumi, pēc augstākās izglītības programmas 
apguves iegūstamie studiju rezultāti. 
 
Liepājas medicīnas koledžas izstrādātā pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programma (kods 41 72100) atbilst Latvijas Republikas klasifikatoram. 
Ārsta palīga kvalifikācija ārstu palīgu profesijas standartā, kas apstiprināts ar  IZM 2004. gada 07.06. 
rīkojumu Nr. 336 tiek raksturota šādi: “ārsta palīgs  ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo 
medicīnisko palīdzību slimajiem dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsstacionāra etapā un stacionāru 
uzĦemšanas nodaĜās, veicot diagnostiku, ārstēšanu, kā arī darbojoties primārajā veselības aprūpē“. 

 Ārstu palīgu  izglītības filozofiskajā pamatojumā galvenais ir: veselības aprūpē tiek uzsvērts pacients kā 
personība, vienots nedalāms veselums, kas pamatojas uz zināšanām par cilvēcisku aprūpi, tas veicina 
godīguma, atbildības veidošanos gan aprūpes saĦēmējiem, gan sniedzējiem. 

Studiju programmas galvenie mērėi atbilst Liepājas Medicīnas koledžas nolikumam un 
stratēăiskajā plānā fiksētajam koledžas darbības mērėim: 

1. ārsta palīga izglītības iegūšana un kompetences attīstīšana, kas nodrošinātu kompetentu un 
profesionālu kadru sagatavošanu Latvijas valsts interesēs, veicinot valsts veselības aprūpes nacionālās 
programmas un veselības sistēmas darbības efektivitātes uzlabošanu, nodrošinot paaudžu maiĦu 
veselības aprūpes sistēmas ietvaros valstī kopumā; 
 2. nodrošināt pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības ārstniecības speciālistu 
sagatavošanu, ietverot profesionāli teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes, veidojot brīvu, 
atbildīgu un radošu personību, attīstot kritisko domāšanu; 

 3. attīstīt studentos aktīvu informācijas iegūšanas veidu, kritisku teorētisko, praktisko zināšanu 
izvērtēšanu un pielietošanu pirmshospitālajā un hospitālajā periodā; 

4. radīt apstākĜus, veicināt konkurētspējīgu profesionāĜu veidošanos atbilstoši pirmā līmeĦa 
augstākajai profesionālajai izglītībai, darba tirgus un Eiropas Savienības noteiktajām  prasībām; 

5. veicināt profesionālo izaugsmi un intelektuālo potenciālu, attīstot pētniecību ārstu palīgu 
programmā. 

6. stimulēt tālākizglītības motivāciju, lai iegūtu otrā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību un 
piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. 

Studiju programmas specifiskos mērėus nosaka ārstu palīgu profesijas standarts un prasības, 
kuras noteiktas Latvijas likumdošanā. Studentam mācīšanās procesā jāsasniedz sekojoši mērėi: 

1. Nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību kritiskās situācijās. 
2. Nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu un ekstremālu situāciju gadījumā 

sadarbībā ar Glābšanas dienestu, Policiju, Katastrofu medicīnas centru. 
3. Nodrošināt neatliekamo palīdzību pacientiem ar infekcijas slimībām un SBI (sevišėi bīstamās 

infekcijas). 
4. Veikt neatliekamās medicīniskās palīdzības dispečera funkcijas. 
5. Nodrošināt vispusīgu pacienta izmeklēšanu, novērtēšanu un diagnosticēšanu. 
6. Nodrošināt pacienta veselības stāvokĜa  izvērtēšanu, traucējumu diagnosticēšanu, 

nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu vai veikšanu veselības stāvokĜa stabilizēšanai, ārstēšanai un 
rehabilitācijai normatīvajos aktos definētajās situācijās. 

7. Veikt profilaktisko darbu ar dažāda vecuma pacientiem, viĦu ăimenēm. 
8. Nodrošināt sievietes veselības stāvokĜa  izvērtēšanu, grūtniecības un tās traucējumu 

diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nodrošināšanu veselības stāvokĜa stabilizēšanai, ārstēšanai 
un rehabilitācijai. 

9. Nodrošināt bērna veselības stāvokĜa izvērtēšanu, profilaktiskos pasākumus, traucējumu 
diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu un veikšanu veselības stāvokĜa stabilizēšanai, 
ārstēšanai un rehabilitācijai. 

10. Nodrošināt medikamentozo ārstēšanu pacientiem krīzes situācijās un veselības traucējumu 
gadījumā. 
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11. Lietot ārstnieciskās metodes un manipulācijas pamatojoties uz pielietošanas indikācijām, 
kontrindikācijām, izpildes metodiku. 

12. Nodrošināt ėirurăisko procedūru izpildi. 
13. Uzturēt drošu darba vidi. 
14. Izglītot veselības aprūpes dalībniekus un studentus  par neatliekamās medicīniskās 

palīdzības jautājumiem normatīvajos aktos definētajās situācijās, veselības veicināšanas jautājumos. 
15. Noformēt medicīnisko dokumentāciju. 
16. Piedalīties katastrofu medicīnas un neatliekamās medicīniskās palīdzības darba, primārās 

veselības aprūpes darba organizēšanā. 
17. Atbildēt par konfidencialitātes saglabāšanu attiecībā uz informāciju, kas iegūta par pacienta 

ăimenes privāto dzīvi, viĦa ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi. 
 

Lai sasniegtu studiju programmas mērėus, koledžā izvirzīti galvenie programmas īstenošanas gaitā 
veicamie uzdevumi: 

1. nodrošināt iespējas un apstākĜus iegūt kvalitatīvu pirmā līmeĦa augstāko izglītību 
pamatojoties uz profesijas standartu; 

2. veicināt filozofisku un kritisku domāšanu, aplūkojot parādības variablās situācijās no 
dažādiem aspektiem, 

3. nodrošināt ārsta palīgam nepieciešamo zināšanu, profesionālo iemaĦu, prasmju, 
plānošanas un profesionālās attieksmes atbilstības izveidi;  

4. attīstīt studenta refleksijas iemaĦas, novērtējot zināšanu, situāciju, darbību saturu,  
5. attīstīt saskarsmes iemaĦas, sekmēt iespējas ikvienam izteikt savu viedokli, 
6. uzkrāt radošās darbības pieredzi un profesionāli to izmantot, 
7. veicināt pašizglītības vajadzību motivāciju, pilnveidojot kompetenci, 
8. nodrošināt studentu lietišėo pētījumu saistību ar studiju darbu un Latvijas veselības aprūpei 

aktuālu problēmu risināšanu, 
9. pārzināt ārsta palīga profesionālo izglītību reglamentējošos normatīvos aktus un 

dokumentus, 
10. analizēt veselības aprūpes pārmaiĦas Latvijas sabiedrībā un sagatavot ārstu palīgus 

darbam atšėirīgās sabiedrības grupās un kultūrvidēs, 
11. attīstīt un pilnveidot studiju informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu, 
12. pielietot studiju metodes, kas radina risināt akūtas, nestandarta situācijas, I radoši izmantot 

zināšanas, prasmes un iemaĦas. 
 
Pēc studiju programmas apguves studenti pratīs: 

1. sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem / cietušajiem dzīvībai bīstamā, kritiskā 
stāvoklī, 

2. spēs strādāt patstāvīgi, noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu, 
3. zinās pielietot un izrakstīt medikamentus, tai skaitā stipri iedarbīgos, 
4. pratīs konstatēt pacienta nāvi, 
5. spēs vadīt un organizēt savu  un savu kolēău darbu, 
6. pratīs izglītot pacientus, sabiedrības locekĜus. 

 
2. Augstākās izglītības programmas organizācija. 

 
Liepājas medicīnas koledža kā 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības iestāde tika izveidota 
2005.gadā uz Liepājas medicīnas skolas bāzes. 2005. gada 29. decembrī saĦemta licence Nr.041019-2 
studiju programmas Ārstniecība realizācijai. No 2006.gada 1.septembra uzsākta Ārstniecības 
programmas īstenošana 1.studiju gadā, kurā studijas uzsāka 30 uzĦemtie studenti.  

Studiju procesa norisi un programmas īstenošanu reglamentē Koledžas iekšējie dokumenti, kas izstrādāti 
atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam, tā lai maksimāli 
veicinātu studiju programmā izvirzītos mērėus un uzdevumus: 
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• Liepājas medicīnas koledžas nolikums 
• Nolikums par Liepājas medicīnas koledžas Padomes darbību 
• Nolikums par akadēmiskiem un administratīviem amatiem 
• Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību 
• Stipendiju piešėiršanas nolikums  
• Liepājas medicīnas koledžas studiju prakses nolikums 
• Nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu 
• Studentu uzĦemšanas noteikumi 
• Iekšējās kārtības noteikumi  
• Studiju programma 
• Studiju kalendārais  grafiks 
• Studiju kursu apraksts 
• Nodarbību saraksts 

 
Studiju programmai Ārstniecība LR Izglītības klasifikācijas kods ir: 41 721 00 
Izglītības līmenis: Pirmā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība  
Iegūstamā kvalifikācija: Ārsta palīgs  
Studiju ilgums – 3 gadi (6 semestri) 
Studiju apjoms – 120 kredītpunkti (KP) 
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā  izglītība  
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas   
Programmas īstenotājs: Liepājas medicīnas koledža 
Programmas īstenošanas vieta – Liepājas medicīnas koledža, RiĦėu iela 24/26, Liepāja, LV 3405 
 
2.1. Ārstniecības studiju programmas saturs   
Ārsta palīga  profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, prasmes un zināšanas, kuras 
nodrošina pacienta veselības aprūpi un diagnostiku, nodrošina pacienta pamatvajadzības, spēj risināt ar 
veselību saistītās problēmas, ievērojot ētisko darbību savā darbā un sniegt neatliekamo medicīnisko 
palīdzību. Ārsta palīgs ir atbildīgs par veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, diagnostiku, 
ārstēšanas norisi, kā arī pacienta un piederīgo izglītošanu un savas profesijas attīstību. Ārsta palīga izglītība 
balstās uz zināšanām, prasmju attīstīšanu, atbildības un attieksmes veidošanos.  
Atbilstoši valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartam studiju programma ietver šādas 
pamatdaĜas: 

• 1 Mācību kursi (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/klīniskās   prakses) – 
90KP; 

• Prakse (ārpus izglītības iestādes) - 22KP; 
• Kvalifikācijas darbs – 8 KP 

 
 

3. Augstākās izglītības programmas un tajā iekĜauto studiju pasākumu apraksta anotācija.  
 
Ārstniecības studiju programmas apjoms ir 120 kredītpunkti  (turpmāk KP), kas tiek iegūti trīs gadu (6 
semestru) laikā. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 darba stundām.  
Mācību kursu un prakšu izvēli un saturu nosaka Profesijas standarts PS – 0262 – 03.06.2004.; Nr.336. 
Patstāvīgais darbs –30% no studiju kursu teorētisko nodarbību stundu skaita. 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas „Ārstniecība” struktūra atainota 1. tabulā.  
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      1.tabula 

 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas 

„Ārstniecība” struktūra 
Nr. Priekšmeti  Kredītpunkti 
1. Vispārizglītojošie studiju kursi  31 KP 
2. Nozares studiju kursi 53 KP  
3. Izvēles studiju kursi 6 KP  
4. Prakse 22 KP  
5. Kvalifikācijas darbs 8KP  
 KOPĀ 120 KP  

 
Studiju gads sadalīts divos semestros, kuru kopējais ilgums ir 40 nedēĜas. Studentu nedēĜas slodze ir 40 
stundas, no tām 30% ir patstāvīgais darbs. Pamatojoties uz studiju plānu, tiek izveidots studiju kalendārais 
plāns (2. tabula), saskaĦā ar kuru mācību daĜa sastāda nodarbību sarakstu.  

2. tabula 

 

  
Studiju kursi 

(ned) Prakse (ned) 

Sesijas 
eksāmeni 
(ned.) 

Kvalifikācijas 
prakse(ned) 

Kvalifikācijas 
eksāmens(ned) 

Brīvlaiki 
(ned) Kopā 

1. k.  33 5   2       3 43 
2. k.  28    10  2         3 43 
3. k.  22 5 2 10  1  3 43 
Kopā 83 20 6 10 1 9 129 
 
Mācību daĜa nosaka pārbaudījumu sarakstu un grafiku atbilstoši studiju programmai. Pārbaudījumos iegūto 
studentu zināšanu novērtējumu, saskaĦā ar Nolikumu par studiju pārbaudījumiem, docētāji atzīmē kārtējo 
pārbaudījumu uzskaites lapās, eksāmenu protokolos un studenta sekmju grāmatiĦā. Pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības programmas „Ārstniecība”  studiju bāzi veido nozares studiju kursi, kuri ir 
saskaĦoti ar ārsta palīga profesionālās izglītības prasībām.  
Pirmajā studiju gadā uzsvars ir likts uz vispārizglītojošo priekšmetu apgūšanu.  Nozaru studiju kursi sākas 1. 
semestrī ar pamatpriekšmetiem – farmakoloăiju, anatomiju, fizioloăiju, profesionāli tehniskajām iemaĦām, 
vides medicīnu, otrajā semestrī uzsvars ir likts uz diagnostikas pamatkursu, tādejādi nodrošinot 
pamatzināšanas un sākumsituāciju klīnisko pamatdisciplīnu un specializēto disciplīnu apgūšanai. Sākot ar 
otro studiju kursu palielinās nozaru studiju kursu īpatsvars, uzsvaru liekot uz ārsta palīga profesijas specifiku 
un attīstot spēju darboties neatliekamās situācijās.   
Izvēles kurss ietver sevī studiju priekšmetus, kas attīsta studentu svašvalodu prasmes, kas ir nepieciešamas 
ārsta palīga praktiskajā darbībā, sadarbojoties ar dažādu tautību pacientiem. Studentiem ir iespēja izvēlēties 
arī profesionālo darbību paplašinošus priekšmetus – ergonomija, bibliogrāfiju, lietišėo etiėeti un citus studiju 
priekšmetus. Studiju programmā uzmanība ir akcentēta arī uz klīnisko prakšu esamību, kas ir paredzēta 
visos trijos studiju kursos un kopumā ir 22 kredītpunkti. 
 Klīniskās prakses ir strukturētas atbilstoši katra studiju gada pamatuzdevumam (3. tabula):  

• pirmajā studiju gadā  (5 KP) – pacientu stāvokĜa novērtēšana un informācijas 
iegūšana, 

• otrajā studiju gadā (5 KP) – prakses specialitātē (terapijā, ėirurăijā, pediatrijā, 
infekcijas slimības, neatliekamās palīdzības dienests) akcentējot uzmanību uz 
diagnostiku un ārstēšanu, profesionāli tehnisko iemaĦu nostiprināšana, 

• trešajā studiju gadā  (2 KP) – ambulatorā prakse. 
                                            (10 KP ) – kvalifikācijas prakse 
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3. tabula 

 
II. Prakse veselības  1. kurss   2. kurss   3. kurss 
aprūpes KP             
iestādēs  1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 
Pacientu stāvokĜa 
novērtēšana, 
izmeklēšana 5  5        
Slimību, traumu un 
kritisko situāciju 
diagnostika un NMP, 
ambulatorā prakse 7      5   2 
Kvalifikācijas prakse  10           10 

KOPĀ: 22   5  5   12 

 
Studenti iziet prakses arī klīnisko priekšmetu ietveros. 
Studiju noslēgumā tiek kārtots kvalifikācijas eksāmens, kura sastāvdaĜa ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 
     
3.1. Izglītības programmas obligāto daĜu, obligāto izvēles daĜu un brīvās izvēles daĜu apjoms. 

Programmā apgūstamais saturs sadalīts 3 daĜās (4. tabula): 

1. Obligātā daĜa (A) – ietver I līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu un ir obligāts 
priekšnosacījums ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai – 65 KP 

2. Obligātā izvēles daĜa (B) – studentam ir tiesības izvēlēties dažādas programmas studiju 
priekšmetu apguvē – 49 KP 

3. Brīvās izvēles daĜa I – students var izvēlēties citu zinātnes nozaru studiju kursus – 6 KP 
4. tabula 

 
Kurss A daĜa KP B daĜa KP C daĜa KP Kopā 

LatīĦu valoda 2 Profesionālās tehnikas 
iemaĦas 

3 Bibliogrāfija 

Vide 5 Vispārīgā farmakoloăija 3 Svešvaloda 

 

2 

 
 

Saskarsmes psiholoăija 2 Propedeitika 4    

Socioloăija 1      

Lietišėā informātika 2      

Fizioloăija 

 Anatomija 

6 

 

     

Neatliekamās palīdzības 
dienests 

1 

 

     

Vispārējā psiholoăija 1      

Svešvaloda 2      

Pirmā palīdzība 1      

 

 

 

 

1 
kurss 

Klīniskā prakse 5      

 Kopā: 28  10  2 40 

Pētniecība 2 Profesionāli tehniskās 
iemaĦas 

3 Ētika un reliăija   

 

2 Pedagoăija 1 Klīniskā farmakoloăija 3 Svešvaloda 

 

2 
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Svešvaloda 2 Vispārējā un speciālā 
ėirurăija 

3    

Vispārējā patoloăija 2 Vispārējā un speciālā 
ārstniecība 

11    

Pirmā palīdzība 1 Pediatrija un neatliekamā 
palīdzība 

3    

Ekstremālo situāciju 
psiholoăija 

1 Lietvedība 1    

kurss 

Klīniskā prakse 5      

 Kopā: 14  24  2 40 

Pētniecība 1 Psihiskās slimības un 
mentālā aprūpe 

2 Sporta medicīna  

Intensīvā terāpija 2 Katastrofu medicīna 1 Ergonomija 

 

2 
 

Klīniskā prakse 2 Profesionāli tehniskās 
iemaĦas 

1    

Kvalifikācijas darbs 8 Vispārējā un speciālā 
ėirurăija 

3    

 

 

3 
kurss 

Kvalifikācijas prakse 10 Vispārējā un speciālā 
ārstniecība 

4    

   Pediatrija un neatliekamā 
palīdzība 

1    

   Toksikoloăija 2    

   Militārā medicīna 1    

 Kopā: 23  15  2 40 

 

4. Vērtēšanas sistēma 
 

Lai nodrošinātu studiju priekšmetu programmu izpildi un sasniegtu studiju programmas īstenošanas mērėi 
studiju procesa pamatā ir izglītības metodoloăija, kas ir plānots un efektīvs veids, kādā darbojas 
akadēmiskais personāls un studenti. Koledžas akadēmiskais personāls savā darbā izmanto dažādus 
didaktisko metožu veidus. Kā piemēru var minēt: lekcijas, semināru nodarbības, grupu apmācība, 
demonstrējumi, diskusijas, situāciju modelēšana, multimēdiju, interneta izmantošanu u.c. Pielietojamās 
izglītības metodes izvēli ietekmē izvirzītie konkrētie mērėi (studentu zināšanas, iemaĦas un attieksmes 
veidošana) studiju priekšmeta programmās.  
Pedagoăiskajā procesā galvenais ir veicināt teorētisko un praktisko zināšanu integrēšanos, lai sasniegtu 
profesionālās izglītības gala mērėus. Studentu zināšanu, prasmju un iemaĦu novērtēšana studiju procesā 
Ĝauj noteikt studiju procesa efektivitāti. Vērtēšana ir pamatā studiju satura, formu, organizācijas plānošanas, 
apkopošanas, analizēšanas procesiem, lai nodrošinātu profesionālu jauno speciālistu attīstību.  
 Katra studiju kursa apguves laikā ir jāizpilda prasības, kas atspoguĜotas studiju kursu programmās 
kā nosacījumi kredītpunktu ieguvei. Prasības noteiktas attiecībā uz kontaktstundām, patstāvīgā darba 
stundām un studiju kursa apguves novērtēšanu. Studiju kursa noslēguma pārbaidījumu var kārtot, ja sekmīgi 
izpildītas visas programmā noteiktās prasības. 
 Ja students noteiktā laikā neizpilda patstāvīgos darbus, neiesniedz kursa darbus, nenokārto 
priekšmetu noslēguma pārbaudījumus utt., to uzskata par studiju parādu, kura nokārtošana notiek saskaĦā 
ar Nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību. 
 Katrā studiju priekšmetā notikušo nodarbību (teorētiskās, praktiskie darbi, patstāvīgie darbi) 
saĦemtais vērtējums tiek ierakstīts Studiju žurnālā. Katram studentam ir iekārtota Sekmju grāmatiĦa, kurā 
atspoguĜo studiju priekšmetus un iegūto vērtējumu. 
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 Studiju noslēgumā, kad tiek iegūts pozitīvs vērtējums visos studiju programmas pārbaudījumos, var 
kārtot kvalifikācijas eksāmenu, kura sastāvdaĜa ir izstrādāts Kvalifikācijas darbs. 
 
Vērtēšanas mērėi ir: 
• nodrošināt studentus un pedagogus ar ticamu un noderīgu informāciju par studentu darba izpildi – 
spējām pielietot teorētiskās zināšanas, vispārējās un specifiskās iemaĦas un prasmes, izveidot profesionālo 
attieksmi; 
• noteikt studentu sasniegto progresu un nodrošināt atgriezenisko saiti, lai novērtētu studentu 
sasnieguma progresu; 
• iegūt informāciju par studentu spēju pielietot teorētiskās zināšanas praksē; 
• noteikt studentu spēju līmeni, noskaidrot zināšanu, prasmju, iemaĦu kvantitāti un kvalitāti, iegūtās 
izglītības atbilstību programmas kvalifikācijas prasībām. 
Studiju programmā „Ārstniecība” tiek pielietoti sekojoši vērtēšanas principi: 
• atbilstība izglītības programmas mērėiem – orientēta uz izglītības un profesijas standartiem, aptverot 
gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas; 
• ticamība; 
• vērtēšanas obligātums – izglītojamie saĦem vērtējumu par programmas obligātā satura apguvi; 
• pozitīvo sasniegumu summēšana; 
• kritēriju atklātība un skaidrība – skaidrība un pieejamība atbilstoši izvirzītajiem studiju programmas 
mērėiem; 
• formu un pārbaudes veidu dažādība; 
• pārbaudes pieejamība. 
  
Katrs pasniedzējs līdz ar summatīvo vērtēšanu (kursa, kursa daĜas, prakses beigās) plāno arī formatīvo jeb 
diagnosticējošo vērtēšanu (diagnostiskie, selektīvie testi, eksāmeni), kuras mērėis ir dot iespēju pašiem 
studentiem pārliecināties par saviem mācību sasniegumiem pašā studiju procesā, lai laikus veiktu 
papildpasākumus. Summatīvā vērtēšanā tiek ievērota arī studentu aktīvā piedalīšanās semināros, 
praktiskajos darbos.  
  Kārtību, kādā 1. līmeĦa profesionālajā augstākajā studiju programmā kārtojami un pieĦemami 
pārbaudījumi, studentu un mācībspēku tiesības un pienākumus, kārtojot un pieĦemot pārbaudījumus, kā arī 
pārbaudījumu veidus un formas, nosaka LMK nolikums studiju par pārbaudījumu kārtību. Pārbaudījuma 
forma ir noteikta studiju programmā. 
Pārbaudījumus iedala kārtējos pārbaudījumos, studiju priekšmeta noslēguma pārbaudījumos, studiju gada 
noslēguma pārbaudījumos un kvalifikācijas gala pārbaudījumos.  
- Kārtējie pārbaudījumi ir studiju priekšmeta apguves laikā organizētie pārbaudījumi, ko organizē un vada 
studiju priekšmeta mācībspēks. Kārtējos pārbaudījumus vērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā vai ar 
ieskaitīts/neieskaitīts un vērtējumus reăistrē Studiju žurnālā. Kārtējo pārbaudījumu veidi ir –diagnostiskie 
testi, problēmsituāciju analīze, ziĦojumi semināros, praktiskie darbi, referāti un citas formas, kas veicina 
studiju priekšmeta kvalitatīvu aprūpi.  

 - Eseja  ir pārbaudījuma forma, kas ir atbilde uz jautājumu nepārtrauktā, saistītā prozas tekstā. Esejas 
mērėis ir pārbaudīt diskutēšanas, izvērtēšanas, analizēšanas, kopsavilkuma izdarīšanas un kritiskas pieejas 
spējas. Eseja tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu sistēmā pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem. 
 - Studiju priekšmeta noslēguma pārbaudījumu veidi ir eksāmens vai ieskaite, kas ir noteikts studiju 
programmā. Eksāmens un ieskaite  ir pārbaudījumi, kuros novērtē studenta attiecīgajā studiju priekšmetā 
iegūtās zināšanas, prasmes un iemaĦas.  Tās vērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Eksāmens vai ieskaite ir 
sekmīgi nokārtoti, ja students iegūst atzīmi, kas nav zemāka par 4 ballēm (gandrīz viduvēji). Eksāmenu vai 
ieskaiti  pieĦem studiju priekšmeta mācībspēks vai direktora vietnieka mācību darbā norīkots mācībspēks. 
Minimālais studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 3 kredītpunkti.  

  - Prakse ir ieskaitīta, ja students apmeklējis praksi, ir izstrādājis un iesniedzis pacienta slimības vēsturi, 
prakses dienasgrāmatu. Ja kāds no augstāk minētajiem noteikumiem netiek izpildīts, prakse netiek 
ieskaitīta.  
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 “Prakses dienasgrāmata” – dokuments, kurā students raksta izvirzītos mērėus, darbību to sasniegšanai, 
secinājumus un pašvērtējumu par katru prakses dienu. Prakses atskaites aizstāvēšana notiek pēc tam, kad 
ir izpildīta studiju programmā noteiktā prakse. Prakses atskaites aizstāvēšanu reglamentē Liepājas 
medicīnas koledžas Prakses nolikums.  
  - Studiju gada noslēguma pārbaudījumi ir pārbaudījumi, ar ko noslēdzas kārtējā studiju gada 
programmas apguve. Studiju gada noslēguma pārbaudījumu veidi ir prakses atskaites aizstāvēšana un 
studiju darba aizstāvēšana. Studiju gada noslēguma pārbaudījumus vērtē 10 ballu sistēmā un vērtējumi tiek 
reăistrēti pārbaudījumu novērtējuma protokola lapās un studentu sekmju grāmatiĦās. 

 -  Kvalifikācijas gala pārbaudījumi ir kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana. Kvalifikācijas darbs – 
studenti veic pētniecisko darbu, kas saistīts ar pacientu aprūpi, palīdzības sniegšanu pacientiem kompetenta 
pasniedzēja vadībā. Tiek pētītas aktualitātes, kas saistītas ar pacienta aprūpi, slimību profilaksi un ārsta 
palīga lomu iedzīvotāju izglītošanā, ētiskām un psiholoăiskām problēmām ārsta palīga praksē, ārsta palīga  
izglītības iespējām, to attīstību, profesionālo pilnveidi. 
Kvalifikācijas pārbaudījumu reglamentē Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību. Kvalifikācijas darba 
aizstāvēšanu reglamentē Nolikums par studentu zinātnisko darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Darba 
aizstāvēšana notiek pēc tam, kad ir izstrādāts studiju programmā noteiktais kvalifikācijas darbs.  

Diplomu par pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību, kas apliecina arī iegūto ceturto profesionālās 
kvalifikācijas līmeni, saĦem izglītojamais, kurš apguvis programmu  un nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, 
iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 4 (gandrīz viduvēji). To reglamentē grozījumi LR MK 
20.03.2001. gada noteikumos Nr. 141. „Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
standartu”. (MK noteikumi Nr.347, 15. punkts). 

Studentu zināšanas vērtē atbilstoši LR Izglītības un Zinātnes ministrijas 14.04.1998. rīkojumam Nr.208 “Par 
studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti”:  

10 – izcili – zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas prasības, liecina par pastāvīgiem pētījumiem, par 
problēmu dziĜu izpratni; 
9 – teicami – pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās 
zināšanas; 
8 – Ĝoti labi – pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču reizēm trūkst dziĜākas izpratnes un 
spējas zināšanas patstāvīgi piemērot sarežăītākajiem jautājumiem; 
7 – labi – apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaicīgi konstatējami arī atsevišėi mazāk svarīgi 
trūkumi zināšanu apguvē; 
6 – gandrīz labi – apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus konstatējama nepietiekama dažu 
pamatkoncepciju izpratne un ir grūtības iegūto zināšanu pielietošanā; 
5 – viduvēji – visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī konstatējama vairāku svarīgu problēmu 
nepietiekami dziĜa izpratne; 
4 – gandrīz viduvēji – visumā apgūtas studiju programmas prasības, konstatējamas vairāku svarīgu 
problēmu viduvēji nepietiekama izpratne un grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā; 
3 – vāji – apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām problēmām, taču nav spēju tās 
praktiski pielietot; 
2 – Ĝoti vāji – apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām problēmām, taču citās svarīgākās 
problēmās pilnīgi trūkst orientācijas; 
1 – Ĝoti, Ĝoti vāji – nav izpratnes par priekšmeta problemātiku. 
 
Turpmāk darbs pie vērtēšanas sistēmas pilnveides būtu turpināms, vairāk uzmanības pievēršot vērtēšanas 
plānošanai. Svarīgi, lai pasniedzēji savā starpā vienotos gan par vērtēšanas laiku, gan formu un metodēm, 
tādejādi samazinot iespējamo studentu slodzi semestra beigās. 
 

5. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana. 

Studiju programmas praktisko realizāciju īsteno programmā iesaistītais akadēmiskais personāls. 
Administratīvais personāls koordinē programmas mērėus, uzdevumus, saturu, piedalās kvalificēta 
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akadēmiskā personāla iesaistīšanā programmas īstenošanā, plāno un vada akadēmiskā personāla 
pētniecisko darbību un studējošo iesaistīšanu pētniecībā. Sadarbību ar veselības aprūpes iestādēm un 
darba devējiem nodrošina prakses vadītājs. Mācību procesa organizēšanu, plānojot nodarbības- lekcijas, 
seminārus, mācību klīniskās prakses un prakses veselības aprūpes iestādēs, veic Mācību daĜa, kura 
nodrošina šīs informācijas pieejamību studentiem un akadēmiskam personālam, kā arī risina jautājumus, 
saistītus ar studentu sasniegumiem, viĦu sekmēm studiju laikā. Programmas realizācijas nodrošināšanā tiek 
iesaistīts arī atbilstošs tehniskais un saimnieciskais personāls.  
 
5.1. Izmantotās studiju metodes un formas. 
 
Studiju kursi tiek realizēti  izmantojot dažādas studiju formas – lekcijas, seminārus, patstāvīgos darbus, 
praktisko darbu un klīniskās prakses, sniedzot konsultācijas,  u.c. Lai nodrošinātu studiju priekšmeta izklāsta 
sapratni, studentiem ir iespēja izmantot individuālās konsultācijas pie akadēmiskā personāla. Mācību 
metodes izvēli nosaka mērėi, kas jāsasniedz konkrētā studiju kursa ietvaros. Akadēmiskais personāls 
izmanto diskusijas, lekcijas, problēmsituāciju analīzi, problēmuzdevumu risināšanu, atsevišėos studiju kursos 
tiek īstenota problēmorientēta mācīšanās. 2.un, galvenokārt, 3.studiju gadā izmanto metodes, kas veicina 
kritiskās domāšanas pilnveidošanu, kā arī izmantot pētniecības darba metodi, veicot lietišėos pētījumus, 
piemēram, kvalifikācijas darbā.  

Sasniedzamie mērėi un izvēlētās metodes nosaka arī studentu skaitu kontaktstundu laikā. Lekcijās – 30, 
semināros, praktiskajos darbos – 10-15, klīniskajās praksēs 5-7, jo nodarbības notiek veselības aprūpes 
iestādēs – galvenokārt, Ātrās Neatliekamās Palīdzības dienestā, traumpunktā, slimnīcu uzĦemšanas nodaĜā, 
klīniskajās nodaĜās un to norisē ir iesaistīti pacienti.  

Patstāvīgā darba apjoms ir  30% no vispārizglītojošo  studiju kursu apjoma un nozares obligāto mācību 
kursu apjoma, kā arī no profesionālo mācību kursu teorētisko nodarbību apjoma.  Patstāvīga darba 
uzdevumi var būt individuāli vai grupas darbi.  Studiju kursos plaši tiek izmantots akadēmiskā personāla 
sagatavotais metodiskais materiāls, kā arī mūsdienīgs aprīkojums – multimediju projektori. Studiju kursu 
mērėu sasniegšanai studiju process tiek organizēts auditorijās, pirmsklīnikas kabinetos, laboratorijās, 
datorkabinetā. 

Prakses (ārpus izglītības iestādes) tiek plānotas, pamatojoties uz studiju programmu. To realizācijā tiek 
iesaistīti veselības aprūpes iestāžu darbinieki. Prakšu mērėi paredz studiju kursos iegūto zināšanu, prasmju 
un iemaĦu pielietošanu dažādās situācijā, tāpēc arī prakse tiek plānota galvenokārt Ātrās Neatliekamās 
Palīdzības dienestā, slimnīcu uzĦemšanas nodaĜās un ambulancēs. Pacientu tiesības paredz viĦa 
piekrišanu studenta līdzdalībai veselības aprūpē prakses vadītāja klātbūtnē un atbildībā. Par prakses norisi 
atbildību uzĦemas gan izglītības iestāde, gan veselības aprūpes iestādes prakšu organizators un prakšu 
vadītāji. Šos procesus reglamentē līgumi starp izglītības iestādi un veselības aprūpes iestādi, kā arī 
konkrētās klīniskās prakses apraksts, kurā paredzēti prakses mērėi, saturs, organizācija, sasniedzamais 
rezultāts, tā atspoguĜojums un prakses vērtējums. Prakses vērtējumu veic prakses vadītājs pēc iepriekš 
izstrādātiem kritērijiem. 
Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts studiju programmas noslēgumā, pamatojoties uz pacientu neatliekamās 
medicīniskās palīdzības situāciju modelēšanu un konkrētu pacientu veselības  stāvokĜa un krīzes situācijas 
analīzi primstacionāra etapā un stacionāru uzĦemšanas nodaĜās. Students kvalifikācijas darba izstrādes 
laikā parāda savas zināšanas, iemaĦas un prasmes neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā 
pacientiem. Students aizstāv kvalifikācijas darbu, prezentējot to kvalifikācijas eksāmena laikā. Koledžā 
notiek studentu pētnieciskās konferences par aktuālām veselības veicināšanas, saglabāšanas un aprūpes 
tēmām. Veicot pētniecisko darbu, studenti apgūst pētniecības metožu praktisko pielietojumu un daudzas 
citas iemaĦas un prasmes, kuras tuvinātas vajadzībām veselības aprūpē un ārstniecība.   
Studiju programmai atbilstošu informatīvo bāzi nodrošina plaša bibliotēka ar grāmatu un periodisko 
izdevumu klāstu. Informācijas pieejamību studentiem nodrošina pastāvīgs Interneta pieslēgums. Ik gadus 
bibliotēkas fonds tiek papildināts ar dažādiem materiāliem atbilstoši studiju programmai. Vislielāko īpatsvaru 
bibliotēkas fonda struktūrā veido grāmatas, kas saistītas ar veselības aprūpi un medicīnu, kā arī pedagoăijai, 
psiholoăijai un socioloăijai veltītā literatūra, kā arī lai attīstītu studentu domāšanu, bibliotēkas fondā ir arī 
daiĜliteratūra. 



  

 13

 

5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības, to ietekme uz studiju darbu un studējošo 
iesaistīšana pētnieciskajos projektos 
 
Pētniecības mērėis – nodrošināt augstas kvalitātes studiju un zinātniski - pētnieciskā darba organizēšanu, 
kā arī sekmēt akadēmiskas vides radīšanu koledžā. 

 
Pētniecības uzdevumi: 
• Nodrošināt studiju programmas sistemātisku pilnveidi un atbilstību jaunākajām zinātniskajām 
tendencēm. 
• Sekmēt studentu veikto pētniecisko darbu kvalitāti. 
• Veicināt docētāju zinātniski – pētniecisko darbu, studijas doktorantūrā, kā arī iesaistīšanos dažādos 
pētījumu projektos. 
• Nodrošināt regulāru studentu un docētāju pasīvās pētniecības procesu (jaunākās zinātniskās 
literatūras izpēte, piedalīšanās lekcijās, semināros, kongresos gan Latvijā, gan ārvalstīs). 
• Organizēt sadarbību ar ES un citu valstu medicīnas koledžām nolūkā sekmēt studiju procesa 
kvalitāti, akadēmisko un zinātniski – pētniecisko sadarbību. 
• Organizēt starptautisku studentu un docētāju apmaiĦas programmas, iespējams, vieslektoru 
piesaisti. 
  
Ārstniecības studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darbība 
saistīta ar veselības aprūpes speciālistu izglītošanas un klīniskās prakses jautājumiem un ar sabiedrības 
dzīves kvalitātes pētījumiem, izmantojot Pasaules Veselības organizācijas zinātniskā pētījuma metodiku (5. 
tabula). 

 

5. tabula 

Akadēmiskā  personāla doktora grāda pētnieciskais darbs. 

Nr. Vārds, uzvārds Augstskola Doktora darbs 

 
1. 

 
Ilze Gaile 

Rīgas StradiĦa universitāte, 
Eiropas studiju fakultāte, doktora 
studiju programma sociālajās 
zinātnēs 

Topošo medicīnas profesionāĜu augšupejošas 
mobilitātes cēloĦi un to ietekmes veicināšana 
studiju procesā. 

2.  Kristīne Ozola Liepājas Universitāte  
 

Sociālo kompetenču attīstīšana elastīgas 
mācīšanas vidē koledžā. 

3.  Dagnija Hartmane Liepājas Universitāte Satura un valodas integrētās apmācības 
izmantošana angĜu valodas nodarbībās. 

4. Helēna KārkliĦa Latvijas Universitāte Adipozitātes prevalence pirmskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērniem Latvijā 

 
Pētnieciskā darbība līdz šim vairāk saistīta ar māsu izglītošanas jautājumiem, tomēr pētniecības rezultāti, 
secinājumi un priekšlikumi izmantojami arī ārstu palīgu izglītošanā. 
 
Zinātniski pētniecisko darbu tēmas: 
• Veselības aprūpes infrasturktūras modernizācija, veidojot kvalitatīvus aprūpes priekšnosacījumus. 
• Pilnvērtīgas medicīniskās tehnoloăijas nodrošinājuma ietekme uz aprūpes procesu. 
• Studentu dzīves kvalitātes pētījums. 
• LMK studiju process studentu vērtējumā. 
Akadēmiskā personāla zinātniskie pētījumi ir prezentēti vietēja un starptautiska mēroga konferencēs, kā arī 
publikācijās.  
LMK studiju programmā Ārstniecība specialitātē Ārsta palīgs viens no studiju programmas realizācijas 
uzdevumiem ir pilnveidot un attīstīt studentu pētniecības darbu. 
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Zinātniski pētnieciskā darbība attīsta studenta kritisko domāšanu, pieredzi, veido izpratni par akadēmisko 
zināšanu praktisko pielietojumu. Zinātniskums tiek uzskatīts par prakses pamatu, kā rezultātā studentam ir 
iespējas sniegt rekomendējošus priekšlikumus. 
LMK ir apstiprināti vispārēji koledžas pētniecības virzieni laika periodam no 2007./08. līdz 2011./2012. studiju 
gadam. 
Detalizēts studiju zinātniski pētniecisko darbu tēmu akcepts, vadoties pēc vispārējiem koledžas pētījumu 
virzieniem, un to realizēšanā iesaistīto mācību spēku sastāvs tiek apstiprināts katru studiju gadu koledžas 
padomes sēdē. 
Studentu zinātniskais darbs gan saturiski, gan organizatoriski tiek plānots atbilstoši studiju programmas 
prasībām, ietverot šā brīža un perspektīvu aktualitātes.   
 Zinātniski pētnieciskais darbs tiek definēts kā kvalifikācijas darbs kvalifikācijas ‘’Ārsta palīgs’’ iegūšanai un 
novērtēts ar 8 KP. 
 
LMK pētījuma virzieni 2007/08. gadā –  
IzmaiĦas aprūpes procesa kvalitātē saistībā ar iestāšanos ES: 
• IzmaiĦas aprūpes darba organizācijā, vadīšanā 
• Darba drošība /ES vadlīnijas/ un arodsaslimšanas 
• Pacientu drošība (intimitāte) 
• Informācijas drošība, informēšanas tiesības 
• Jaunās tehnoloăijas 
 
Sabiedrības izpratne par izmaiĦām veselības aprūpē 
•   Kā aprūpes sistēmas speciālisti, kā sabiedrības daĜa uzĦem inovācijas, kuras saistās ar darba 
drošību struktūrvienībās (roku mazgāšana, cimdi, lifts u.tt) 
 
LMK pētījuma virzieni 2008/09. gadā – 
Starpdisciplināra pieeja veselības aprūpē kā garants sabiedrības veselībai 
• Aprūpes, tai skaitā neatliekamās palīdzības, modeĜa pārstrukturizācijas vērtējums veselības aprūpes 
personāla/pacientu vērtējumā. 
• Aprūpes personāls kā informatīvās ėēdes loceklis. 
• Komandas darba nozīme sniedzot NMP un pacientu aprūpē. 
• Savstarpējās attieksmes komandas darbā. 
• Veselības aprūpes speciālistu sadarbība ar dažādām sociālām un atbalsta grupām, NVO, 
organizācijām. 
• Veselības aprūpes palīgdienesti – aprūpes darba komandas sastāvdaĜa. 
• Profesionālās aktualitātes NMP. 
 
LMK pētījuma virzieni 2009/10. gadā –  
Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība 
•  Veselības aprūpes līmeĦu nodrošinājums un ekonomika. 
• Veselības aprūpes un NMP nepieciešamais pamata aprīkojums. 
• Veselības aprūpes medicīniskās tehnoloăijas, to pielietojums, analizējot aprīkojuma racionalitāti 
• Profesionālās aktualitātes NMP. 
 
LMK pētījuma virzieni 2010/11. gadā –  
Pētniecība kā ietekmējošais faktors veselības aprūpē 
• Pētījumi, to integrācija praksē 
• Publikācijas par veselību masu mēdijos dažādām auditorijām: sabiedrībai, profesionāĜiem 
• Pētniecība un sabiedrības attieksme 
• Profesionālās aktualitātes NMP. 
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 Veselības aizsardzības sistēmas inovāciju iespējas aprūpes kvalitātes kontekstā (iespēja salīdzināt ar 
08./09. gadā veiktiem pētījumiem par aprūpes, tai skaitā neatliekamās palīdzības, modeĜa pārstrukturizāciju 
3 gadu vērtējumā). 

 
LMK pētījuma virzieni 2011/12. gadā –  
Sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi: 
• to pieejamība 
• sabiedrības ieinteresētība 
• reklāma 
• dažādu sociālo grupu zināšanas par sabiedrības veselību 
 
Aprūpes un NMP pakalpojumi 
• Pakalpojumu pieejamība 
• Pakalpojumu kvalitāte 
• Pakalpojumu sniedzēju attieksme 
• Profesionālās aktualitātes NMP. 
 
Pētījumu bāzes vieta tiek izvēlēta atbilstoši zinātniskā darba specifikai. 
 Kā studiju zinātniskā darba formas tiek atzīti esejas, referāti, ieskaites darbi, kursa darbi, Kvalifikācijas 
darbs, kuru apraksts ietverts Studentu studiju zinātnisko darbu noformēšanas un vērtēšanas nolikumā. 
Metodiski norādījumi par studentu zinātnisko darbu veikšanu, noformēšanu ir pieejami koledžas bibliotēkas 
lasītavā Studentu studiju zinātnisko darbu noformēšanas un vērtēšanas nolikumā. 
Studenti koledžā rīko zinātniski pētnieciskās konferences, iesaistot ieinteresētu auditoriju no citām medicīnas 
koledžām.  
2007. gadā Liepājas medicīnas koledža uzsāka zinātniskās darbības attīstību sadarbībā ar LR Izglītības un 
Zinātnes ministriju. Zinātniskā darbība ir vērsta uz infrastruktūras nodrošināšanu koledžā. Projekta tēma ir: 
„Pilnvērtīga medicīniskās tehnoloăijas nodrošinājuma ietekme uz aprūpes procesu”, kurā piedalās 10 
koledžas studenti  un  4 akadēmiskā personāla pārstāvji -  L. Atvara kā projekta vadītāja,S. Bula, G.Bēta un 
I. Gaile. Projekta rezultātā tika iegādāts pacientu pacēlājs. Otra projekta tēma ir: „ Veselības aprūpes 
infrastruktūras modernizācija, veidojot kvalitatīvus aprūpes priekšnosacījumus”, kurā piedalās 14 studentu 
no kuriem 6 ir studiju programmas Ārsta palīgs studenti. Projekta rezultātā tika iegādāts aprīkojums, kuru 
izmanto arī ārstu palīgu sagatavošanai. Projektu pētnieciskās darbības rezultāti un analīze atrodas koledžā 
pie Studiju daĜas. 

6. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums, Ħemot vērā Latvijas uzdevumus 
Eiropas Savienības kopējo stratēăiju īstenošanā.  

Lai sasniegtu ekonomisku un sociālu labklājību, visiem jauniešiem un Eiropai kopumā nepieciešamas prasmes 
un iespējas strādāt. Lai jaunieši pilnvērtīgi iesaistītos, jābūt pieejamam labam darbam, kam arī nepieciešama 
kvalitatīva un atbilstoša izglītība.  

Tālab Eiropas Savienības dalībvalstis tiek rosinātas veikt virkni pasākumu, kas vajadzīgi, lai ciešāk saistītu 
tagadējos procesus, piemēram, Lisabonas stratēăiju, veselības stratēăijas, kuras sniegs vēl papildu iespējas 
jauniešiem, kas labvēlīgāk ietekmēs jaunatnes profesionālo integrāciju un aktīvu pilsoniskumu (Komisijas 
paziĦojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reăionu Komitejai – Sekmēt 
jaunatnes pilnīgu iesaistīšanos izglītībā, nodarbinātībā un sabiedrībā {SEC(2007) 1084} {SEC(2007) 1093} /* COM/2007/0498 
galīgā redakcija) 

Iespējas dzīvot, studēt un strādāt citās valstīs, ko ES piedāvā saviem pilsoĦiem, lielā mērā sekmē tautu 
savstarpējo saprašanos, individuālo attīstību un visa ES ekonomiskā potenciāla īstenošanu. Katru gadu 
vairāk visu vecumu ES pilsoĦu piedalās ES finansētās izglītības, profesionālās izglītības programmās. 
Sadarbojoties izglītības jomā, kopīgi tiek risinātas problēmas, vienlaikus respektējot nacionālo dažādību. 
Svarīgi ir veicināt mācību periodu un salīdzināmo kvalifikāciju savstarpējā atzīšana augstākajā izglītībā, 
izmantojot saskaĦotas reformas, atbilstīgas sistēmas un kopīgu rīcību, jo tas ir gan personiskās attīstības 
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interesēs, gan arī tā vislabāk var izmantot ES ekonomikas potenciālu. TādēĜ kopā ar citām valstīm īstenojot 
BoloĦas procesu, ES darbojas, lai līdz 2010. gadam izveidotu vienotu Eiropas augstākās izglītības telpu. 
Novērtējot studiju programmas Ārstniecība perspektīvas no Latvijas valsts interešu viedokĜa, iezīmējami 
vairāki svarīgi punkti:  

• Latvijas veselības aprūpes nacionālās programmas stratēăijas viens no ilgtermiĦa mērėiem ir uzlabot 
neatliekamās medicīniskās aprūpes sistēmas infrastruktūru, paredzot samazināt sekundārās veselības 
aprūpes īpatsvaru, palielinot primārās un terciārās veselības aprūpes lomu, tāpēc Veselības ministrijas 
izstrādātā veselības aprūpes reformā pieaug nepieciešamība paplašināt neatliekamās medicīniskās 
palīdzības  dienestu valstī kopumā.  
• Neatliekamā medicīniskā palīdzība ir palīdzība, ko cietušajiem dzīvībai vai veselībai bīstamā kritiskā 
stāvoklī sniedz šādiem gadījumiem īpaši sagatavotas personas ar atbilstošu kvalifikāciju medicīnā. 
• ěoti aktuāla kĜuvusi veselības aprūpes speciālistu paaudžu maiĦa, it sevišėi neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestos.  
• Lauku rajonos un pagastos trūkst ăimenes ārstu, tāpēc, lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību, 
doktorātos pašvaldības piedāvā darbu ārstu palīgiem.   

6.1. studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 
standartam. 

Studiju programmas saturs un struktūra izstrādāta, pamatojoties uz profesiju standartā noteiktiem ārstu 
palīga pienākumiem un uzdevumiem, lai izglītības procesā students iegūtu standartā noteiktās kopīgās 
prasmes nozarē, specifiskās prasmes profesijā un attīstītu savas individuālās vispārējās prasmes un spējas. 
Profesijas standarts apstiprināts ar  IZM 2004. gada 07.06. rīkojumu Nr. 336 (6. tabula). Studiju programmas 
„Ārstniecība” atbilstību profesijas standartam atzinīgi novērtē arī LR Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
un katastrofu medicīnas asociācija.  
Ārstu palīgu profesionālo izglītību reglamentē šādi likumi un normatīvie dokumenti: 
� Latvijas Republikas Izglītības likums; 
� Profesionālās izglītības likums; 
� Augstskolu likums; 
� Ārstniecības likums; 
� LR likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”; 
� LR MK noteikumi : 
1. “Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu” Nr.141, 
 20.03.2001.; Grozījumi 29.05.2007. Nr. 347 
 

 Studiju programmas apjoma struktūras atbilstība valsts standarta prasībām atspoguĜota 6. tabulā.  

N
r.p.k. 

Rādītājs LMK Ārstniecība 
       120 KP 
programma 

Standarta prasības 

1. Studiju kursu kopējais apjoms 90 KP jeb 75% no 
kopējā apjoma  

Vismaz 56 KP, bet ne 
vairāk kā 75 % no 
programmas apjoma 

2. Vispārizglītojošo studiju 
priekšmetu apjoms 

31 KP Vismaz 20 KP 

3. Profesionālās izglītības studiju 
priekšmetu apjoms 

53 KP Vismaz 36 KP 

4.  Prakses apjoms 22 KP Vismaz 16 KP 
5. Kvalifikācijas darba apjoms 8 KP jeb 10 % no 

programmas apjoma 
Vismaz 8 KP, bet ne 
vairāk kā 10 % no 
programmas apjoma 
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Tabulā apkopotais salīdzinājums Ĝauj secināt, ka studiju programma „Ārstniecība” pilnībā atbilst valsts pirmā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartam.  
 
 
6.2.Studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valstu studiju 
programmām.  
 
Liepājas medicīnas koledžai ir noslēgts līgums ar Rīgas Medicīnas koledžu par studentu pārĦemšanu 
gadījumā, ja Liepājas medicīnas koledža tiek likvidēta vai kādu citu iemeslu dēĜ nav iespējams nodrošināt 
studentiem studijas. TādēĜ veicām programmu salīdzināšanu, lai attīstīt ārstu palīgu speciālistu 
sagatavošanas vienotas vadlīnijas (7. tabula).  
 

 
7. tabula 

 
Kritēriji Rīgas Medicīnas koledža Liepājas medicīnas koledža 
UzĦemšanas nosacījumi studiju 
programmā 

Ārstniecības studiju programmā tiek 
uzĦemti studenti   ar vidējo izglītību 

Studiju programmā tiek uzĦemti 
studenti  ar vidējo izglītību  

Studiju programmas apjoms Kopējais studiju ilgums: 
 3 gadi. 
Kopā: 120 KP  
 

Kopējais studiju ilgums: 
 3 gadi. 
Kopā: 120 KP,180 ECTS . 
 

Teorijas un prakses attiecības Teorija – 60KP 
Klīniskā prakse – 60 KP . 

Teorija – 60KP 
Klīniskā prakse – 60 KP . 

Studiju programmas īstenošanas 
veids un forma 

Pilna laika klātienes studijas Pilna laika klātienes studijas 

Studiju saturs Pamatojoties uz profesijas standartu, 
ietverot Eiropas Direktīvās noteiktās 
prasības māsu izglītībai 

SaskaĦā ar Eiropas Direktīvām māsu 
izglītībai 

Lai  izstrādātu Ārstniecības studiju programmu, apskatīta ārvalstu pieredze šajā jomā. Studiju programmu 
salīdzināšanu ierobežo Eiropas valstu dažādā pieeja un pieredze neatliekamās medicīniskās palīdzības 
speciālistu sagatavošanā. Liepājas Medicīnas koledža ir piedalījusies Leonardo da Vinci programmā ar 
mērėi iepazīties ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs un veikt to salīdzināšanu. Ir trīs pieejas šo 
speciālistu sagatavošanā: 

•  veselības aprūpes speciālista sagatavošana (Somijā, Nīderlandē); 
• neatliekamās   palīdzības   speciālists  ar  minimālām  zināšanām   (Vācija,Francija); 
•  kā specializācija/ tālākizglītība pēc māsu izglītības programmas apguves (BeĜăija). 
Vācijā ir iespējams iegūt neatliekamās palīdzības speciālista kvalifikāciju divos  gados  
(rettungsassistent),   no  kuriem  viens  gads  ir  praktizēšanās darbībā. Studiju programmas pamatā ir 
neatliekamās palīdzības algoritmu apgūšana, transportēšanas pamatprincipi un neatliekamās 
palīdzības ārsta palīgfunkciju izpilde. Studiju programmā uzĦem personas, kas ir sasniegušas 18. gadu 
vecumu. 
BeĜăijā tālākizglītības programma ietver teorētiskās un praktiskās stundas un praktizēšanās specialitātē.  
Veicot   Liepājas   Medicīnas   koledžas   I   līmeĦa   augstākās   profesionālās izglītības studiju programmu 
pašnovērtējumu, salīdzinājām to ar: 
• Haute Eccole Namuroise Catholique paramedicīnas fakultāti BeĜăijā 
• ROC Aventus mācību centru Nīderlandē. 

Salīdzinājām studiju programmas saturus, studiju priekšmetus, kredītpunktu skaitu, studiju ilgumu, 
studentu uzĦemšanas noteikumus.  
Salīdzinājumu sākām ar Haute Eccole Namuroise Catholique paramedicīnas fakultāti BeĜăijā. 
Specializācijas / tālākizglītības programmā tiek uzĦemti studenti, kas iepriekš ir apguvuši māsu studiju 
programmu un tā ir 180 ECTS apjomā. Studenti iegūst bakalaura grādu pēc kura ir iespējams 
specializēties vienu gadu izvēlētajā programmā – pediatrijas māsa, mentālās aprūpes un psihiatrijas māsa, 
sabiedrības veselības māsa, intensīvās terapijas un neatliekamās palīdzības māsa utt. 
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Specializācijas programmā (viens studiju gads)- intensīvās terapijas un neatliekamās palīdzības māsa – 
studenti apgūst profesionālās zinātnes kursus (ētika, hospitāĜa higiēna, dienesta organizācija un 
vadīšana, intensīvās terapijas un neatliekamās palīdzības aprūpe), fundamentālās un biomedicīniskās 
zinātnes kursus (anestezioloăija, sāpju terapija, klīniskā farmakoloăija, katastrofu medicīna, orgānu 
sistēmu nepietiekamības sindromu fizioloăiskie un fiziopataioăiskie efekti), humanitārās un sociālo 
zinātĦu kursus kā arī profesionālās integrācijas kursus – kopējais stundu skaits ir 960, kas sastāda 60 
ECTS. Kopējais studiju ilgums 4 gadi (8. tabula). 
Otra valsts, ar ko salīdzinājām ārsta palīgu studiju programmu, ir ROC Aventus mācību centrs 
Nīderlandē. Studiju programmā tiek uzĦemtas personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu ar vidējo 
izglītību. Studiju ilgums ir 3 gadi un pēc beigšanas studenti iegūst 4 profesionālās kvalifikācijas līmeni, ar 
tiesībām strādāt ăimenes ārstu praksē, ambulatorās klīnikās un sociālās veselības aprūpes sistēmā. 
Studiju programmā studenti apgūst teorētisko un praktisko programmu, dienesta vadīšanas principus. 
Studiju programma ir sadalīta trīs daĜās – obligātā (indivīds un sabiedrība, profesionālā saskarsme, 
sabiedrības veselība, svešvalodas, problēmsituācijas aprūpē un prakse), daĜēji obligātā (profesionāli 
tehniskās iemaĦas, dienesta vadīšana un organizēšana, kontrole) un izvēles. Programmas noslēgumā, 
studenti iegūst sertifikātu, kurš ir pielīdzināts Nīderlandes likumdošanas ekvivalentam (8. tabula). 
 Savelkot kopā studiju programmas ārsta palīgiem Latvijā, BeĜăijā un Nīderlandē, secinām, ka visas 
šīs programmas ir balstītas uz Eiropas Savienības direktīvām. Visās programmās kā gala pārbaudījums 
ir paredzēts pētniecības darbs, studiju procesā tiek izmantotas tradicionālās un interaktīvās mācību 
metodes, praktiskās iemaĦas tiek apgūtas gan mācību kabinetos izglītības iestādēs, gan klīnikā un 
neatliekamās medicīnas dienestos. 

8. tabula 
 

Kritēriji Liepājas Medicīnas 
koledža 

HeNAC 
BeĜăija 

ROC Aventus 
Nīderlande 

UzĦemšanas 
nosacījumi studiju 
programmā 

Ārstniecības studiju 
programmā tiek uzĦemti 
studenti   ar vidējo 
izglītību 

Studiju programmā tiek 
uzĦemti studenti pēc 
māsu studiju programmas 
apguves (180ECTS) 

Iepriekšējā izglītība 
–vidējā 

Studiju programmas 
apjoms 

Kopējais studiju ilgums: 
3 gadi.  
Kopā: 120 KP  
180 ECTS 

Kopējais studiju ilgums: 
1 gads.  
Kopā: 980 stundas,  
60 ECTS. 

Kopējais 
studiju ilgums: 
3 gadi. Kopā: 
120 KP 180 
ECTS 

Teorijas un prakses 
attiecības 

Teorija – 50% 
Prakse – 50%  

Teorija – 50% 
Prakse – 50% 

Teorija – 
50% Prakse 
– 50% 

Studiju programmas 
īstenošanas veicis un 
forma 

Pilna laika klātienes 
studijas 

Pilna laika klātienes 
studijas 

Pilna laika 
klātienes studijas 

Studiju saturs Pamatojoties uz 
profesijas standartu, 
ietverot Eiropas 
Direktīvās noteiktās 
prasības māsu izglītībai 

SaskaĦā ar Eiropas 
Direktīvām intensīvās 
terapijas un netliekamās 
palīdzības māsu izglītībai 

SaskaĦā ar Eiropas 
Direktīvām 
(SEDOC) 
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Studiju programmas Ārstniecība īstenošanā ārvalstu vieslektori nav piedalījušies un studējošo, kas 
studējuši ārvalstīs apmaiĦu programmu ietvaros vēl nav. 

 
6.3. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem  

Studiju programma „Ārstniecība” ir uzsākta 2005. studiju gadā, līdz ar to ir iespēja iegūt potenciālo darba 
devēju atsauksmes par absolventiem. Sadarbība ir notikusi ar Liepājas Reăionālās slimnīcas, Piejūras 
slimnīcas, Priekules slimnīcas administrācijām Māszinības programmu realizācijā un līdzšinējās atsauksmes 
par koledžas studentiem un absolventiem ir pozitīvas. Jaunie speciālisti ir labi sagatavoti praksei, veiksmīgi 
adaptējas darbam ātrajā palīdzībā, demonstrē pietiekamu kvalifikāciju un kapacitāti, lai adekvāti rīkotos 
atbilstoši neatliekamās palīdzības situācijai. Katru gadu 1-3 absolventi uzsāk māsu praksi LRS Neatliekamās 
Medicīniskās palīdzības dienestā. Iepriekš minētie apsvērumi ir pamats pārliecībai, ka arī ārstu palīgi, 
koledžu beidzot, būs ieguvuši nepieciešamās kompetences un atbilstošu kvalifikāciju, lai veiksmīgi uzsāktu 
prakses gaitas. Jau pirms studiju programmas izstrādes tika veiktas diskusijas ar Liepājas Reăionālās 
slimnīcas Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības dienesta vadītāju un viĦš iesniedza koledžai savus 
ierosinājumus par programmas saturu, uzĦemšanu. Diskusijās ar darba devējiem izvirzījās šādas atziĦas, 
kas tika atzinīgi novērtētas un iestrādātas studiju programmā: 

• pastiprināt klīnisko pamatdisciplīnu kursus gan internajās slimībās, gan ėirurăijā un 
traumatoloăijā; 

• akcentēt uzmanību uz diagnostikas iemaĦu apgūšanu, tādejādi studiju programmā 
ir ietverti studiju kursi – propedeitika, pediatriskā, ginekoloăiskā un ėirurăiskā 
propedeitika,  

• nepieciešamība pastiprinātu uzmanību vērst toksikoloăijas jautājumiem, kā rezultātā 
studiju programmā ir kurss toksikoloăija; 

• akcentēt elektrokardiogrāfiju, novitātes medicīniskajā aparatūrā; 
• studiju programmā iekĜaut zināšanas par darbošanos sevišėi bīstamo infekciju 

apstākĜos; 
• organizējot klīniskās prakses un kvalifikācijas praksi diferencēt pamatuzdevumus, 

tādejādi izstrādājot pamatvirzienus tālākai speciālistu specializācijai, gan 
neatliekamās palīdzības dienestā, gan primārās veselības aprūpes dienestā.  

Liepājas medicīnas koledža ir apzinājusi arī Kurzemes reăiona veselības aprūpes iestādes un uzdeva 
galvenokārt vienu jautājumu – kāda ir situācija ar Ārstu palīgu darba iespējām nākošajos 5 – 6 gados. Pēc 
aptaujas varam secināt, ka situācija ir Ĝoti nopietna un vajadzība pēc Ārstu palīgiem būs vēl Ĝoti ilgus gadus. 
Piemēram, uz 2008. gadu Liepājas Reăionālajā slimnīcā brīvas ir 10 vietas, Kuldīgas slimnīcā speciālisti, 
kas nodrošina Neatliekamo Medicīnisko palīdzību, ir virs 50 gadiem. Līdzīga situācija ir arī citās veselības 
aprūpes iestādēs Kurzemes reăionālā.  
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7. Studējošie. 

7. 1. Studējošo skaits programmā 

Pašreiz studiju programmā studē 82 studenti. Visi studējošie ir pilna laika studenti, kas studē klātienes 
studiju formā – kontaktstundas notiek 5 dienas nedēĜā. 

7.2. Pirmā kursā imatrikulēto skaits 

Studentu imatrikulācija notika atbilstoši Liepājas medicīnas koledžas Pirmā līmeĦa augstākās profesionālās 
izglītības uzĦemšanas noteikumiem. 2008./2009. studiju gadā tika imatrikulēti un parakstīti Studiju līgumi ar 
34 studentiem, kuri visi šobrīd turpina studijas. 

7.3. Absolventu skaits 

Pirmie studiju programmas Ārstniecība absolventi diplomus saĦems 2009. gada jūnijā. Paredzētais 
izlaidums būtu 17 absolventi. 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze. 

Liepājas medicīnas koledžā studējošo aptaujas tiek veiktas regulāri, katra mācību gada beigās, tādejādi 
izvērtējot gan studiju programmas teorētisko un praktisko zināšanu apjomu, pasniegšanas kvalitāti, gan 
studentu apmierinātību ar studiju procesa organizāciju, kā arī noskaidrot studentu sadzīviskos apstākĜus un 
motivāciju izvēloties studijas Liepājas medicīnas koledžā. Veicot studentu aptauju, vispirms gribējām 
noskaidrot kāds ir vidējais vecums un iepriekšējā izglītība studentiem, kāda ir motivācija kāpēc izvēlējās 
studēt studiju programmu Ārstniecība (1.2.3.4. diagrammas). 

Vecums

18-20
63%21-25

5%

26-35
16%

<36
16%

1. diagramma 

Iepriekš ē jā izgl īt ība

Vidējā
63%

Vid. prof.
26%

Augstākā
11%

2. diagramma 
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Kas motiv ē  mācīties LMK

Vēlēšanās iegūt 
labu izglītību

27%

Vēlme strādāt 
izvēlētajā 
profesijā

36%

Labs 
"pamats"tālākai 

izaugsmei
37%

 

                                                                                           3. diagramma 

Pozit īvais un negat īvais profesijas apguv ē LMK

Labāks, 
augstāks 
statuss

18%

Labāks 
atalgojums 

nākotnē
9%

Bezmaksas 
izglītība
18%

Pieprasīts un 
vajadzīgs 

darbaspēks
18%

Grūti 
mācīties

9%

Labs 
pasniedzēju 
līmenis 28%

4.diagramma 
 

Izvērtējot aptaujas rezultātus, var secināt, ka studenti ir augstu motivēti studēt, ka viĦi ir apmierināti ar vidi, 
kurā atrodas studiju laikā un paredz, ka arī nākotnē Ārstu palīgu profesija būs nepieciešama un prestiža.  
Otru aptauju esam veikuši, lai izvērtētu studentu apmierinātību ar studiju procesa organizāciju ( aptaujas anketa 
pielikumā Nr.5) 
Analizējot aptaujā iegūtos rezultātus var secināt: 
• studenti atzīst par pietiekošu teorētisko un praktisko zināšanu īpatsvaru studiju programmā; 
• ir labs teorētisko zināšanu pielietojums praksē; 
• studiju programmas prsību līmeĦa novērtējums ir augsts; 
• ir laba docētāju pieejamība; 
• studiju programmas nodrošinājums ar kursu materiāliem ir pietiekošs,  
• informācijas ieguves iespēja bibliotēkā ir atzīmēta kā apmierinoša, jo ir vēl nepietiekošs studiju 
literatūras nodrošinājums, tieši klīniskajās disciplīnās,  
• pozitīvi novērtēti darba apstākĜi laboratorijās un auditorijās, bet nepieciešams būtu pilnveidot materiāli 
tehnisko bāzi saistībā ar iespēju izmantot plašāk pieeju datoriem patstāvīgo studiju darbu noformēšanai. 
Analizējot aptauju par studentu nodarbību apmeklētību, var secināt, ka ārstu palīgu studenti ir augsti motivēti 
un nodarbību kavēšana vairāk ir pamatota ar sadzīviskiem un ăimenes jautājumiem un studiju procesa 
organizētība neietekmē nodarbību apmeklētību.  
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Aptaujā iegūtie rezultāti tiek izmantoti studiju programmas uzlabošanai un studiju procesa pilnveidei, gan 
organizatorisko, gan sadzīvisko jautājumu risināšanai.  

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze. 

 Tā kā pirmie studiju programmas Ārstniecība absolventi diplomus saĦems tikai 2009. gada jūnijā, absolventu 
aptauja būs 2009.gadā. 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

Lai nodrošinātu studējošo līdzdalību studiju procesa pilnveidošanai Ārstu palīgu studiju programmā, tiek 
plānotas studentu aptaujas par studiju procesa norisi, ar akadēmiskā personāla darba novērtējumu, klīnisko 
prakšu norisi, to kvalitāti u.c. Studentu aptaujas notiek katra studiju gada noslēgumā, tajās izteiktie 
priekšlikumi, problēmas vai nepilnības, līdzīgi kā Māszinību studiju programmā, tiek izmantoti aptauju 
analīzē un rezultāti apspriesti gan koledžas akadēmiskā personāla sanāksmēs, gan Koledžas padomes 
sēdēs. Koledžā darbojas Studentu pašpārvalde, divi tās pārstāvji piedalās Koledžas padomes sēdēs, tāpēc 
līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā realizējas koledžas darbībai svarīgu dokumentu apspriešanā un 
lēmumu pieĦemšanā.   Studējošie savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā var realizēt arī tieši 
izsakot savas vēlmes studiju priekšmeta pasniedzējam, mācību un studiju daĜas vadītājām vai ar studentu 
pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji piedalās Koledžas padomes sēdēs. Studentu pašpārvaldes darbības 
sākumā akcents tika likts uz koledžas tradīciju stiprināšanu, bet attīstoties un iegūstot lielāku pieredzi, 
studentu darbības iespējas un virzieni ir paplašinājušies un šodien jau notiek konstruktīvs dialogs starp 
koledžas administrāciju, akadēmisko personālu un studentiem. Studiju procesa gaitā studenti var izteikt 
iebildumus un priekšlikumus par studiju procesa operatīvo organizēšanu (nodarbību vietu, laiku utt.), kuri tiek 
izskatīti pēc būtības un Ħemti vērā.  
 

8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums. 

 8.1. Akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu un zinātniskos grādus. 

Ārstniecības studiju programmas īstenošana ir sākta no 2006. akadēmiskā gada, tāpēc saskaĦā ar 
noslēgtajiem Darba līgumiem koledžā šajā studiju gadā programmā nodarbināti 28 akadēmiskā personāla 
pārstāvji (10. tabula), no tiem 19 mācībspēkiem koledža  pamata darba vieta, bet 9 strādā amatu 
apvienošanas kārtībā. Studiju programmā ir vērojams neliels pasniedzēju kā amata savienotāju īpatsvars, 
kas pamatojas ar ārstniecības profesionālās izglītības specifiskumu, jo plašais studiju programmā ietvertais 
medicīnas disciplīnu klāsts veido nepieciešamību piesaistīt augsti profesionālus speciālistus, kas darbojas 
šaurās specialitātes (9. tabula). Veselības aprūpes sistēmā praktizējošie pasniedzēji spēj integrēt klīnisko 
pieredzi pedagoăiskajā procesā.  
 

9. tabula 
 

Skaits  
Rādītāji Pamata darbā Amata 

savienotāji 
Akadēmiskie amati:   
Docenti 3 0 
Lektori 15 9 
Asistenti 1 0 

                                 Kopā 19 9 
Zinātniskie grādi:   
Maăistri 12  
Doktori (doktoranti) 3 1 
Bakalauri  4 8 
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Pēc vecuma:   
līdz 30 gadiem ieskaitot 2 0 
31 – 40  5  1 
41 – 50 5  5 
51 – 60 4  3 
virs 60 3 0 

 
Analizējot akadēmiskā personāla sastāvu, par kritēriju Ħemot vecumu, kā nākotnes stratēăisko mērėi ir 
nepieciešams izvirzīt jaunu pasniedzēju piesaisti.  
Kā apliecinājumu tam, ka vismaz 50 % no ievēlētā akadēmiskā personāla strādā koledžā, klāt pievienojam 
LMK direktores apstiprinātu vēstuli  un akadēmiskā personāla dzīves un darba gājuma aprakstus (Pielikums 
nr. 1). 

10. tabula 
 

N.p
.k 

Akadēmiskais 
personāls 

Zinātniskais/ 
Akadēmiskais grāds 

IeĦemamais 
amats 

Pamatdarbs 
vai 

savienotājs 

Studiju kursi 

1.  Gunvalda Pacunska Ārsta grāds lektore pamatdarbā latīĦu terminoloăija, 
fizioloăija 

2.  Tamāra Razuvajeva Ārsta grāds docente pamatdarbā Propedeitika, klīniskā 
farmakoloăija 

3.  Santa Bula Pedagoăijas maăistrs lektore pamatdarbā profesionāli tehniskās 
iemaĦas 

4.  Inga Krēvica Sociālā darba maăistrs 
 

lektore pamatdarbā ginekoloăija un 
neatliekamā palīdzība 

5.  Kristīne Svara Sociālā darba maăistrs lektore pamatdarbā Higiēna, socioloăija, 
bioloăija 

6.  Evita Jaure Pedagoăijas maăistrs lektore pamatdarbā lietišėā informātika 
7.  Dina Berloviene Ārsta grāds, 

pedagoăijas maăistrs 
lektore pamatdarbā anatomija, ergonomika 

8.  Alda Dzērve Pedagoăijas maăistrs lektore pamatdarbā bibliogrāfija 
9.  Līga Ēriksone Sociālā darba maăistrs lektore pamatdarbā Profesionāli tehniskās 

iemaĦas 
10.  Kristīne Ozola Pedagoăijas doktorante lektore pamatdarbā saskarsmes psiholoăija, 

pedagoăija 
11.  Andžela Stūre Veselības zinātĦu 

maăistrs 
lektore pamatdarbā Ekstrem. situāc. 

psiholoăija, acu un LOR 
slimības  

12.  Gunta Bēta Pedagoăijas maăistrs docente pamatdarbā profesionāli tehniskās 
iemaĦas 

13.  Dagnija Hartmane Pedagoăijas doktorante lektore pamatdarbā angĜu valoda 
14.  Inga Petermane Ārsta grāds, 

Pedagoăijas maăistrs 
docente pamatdarbā Propedeitika, bērnu 

slimības un 
neatliekamā palīdzība 

15.  Antonija Zāăere Ārsta grāds lektore pamatdarbā nervu slimības, 
psihiatrija 

16.  Ira Stūre Veselības zinātĦu 
bakalaurs 

lektore pamatdarbā Profesionāli tehniskās 
iemaĦas 

17.  Ilze Gaile Sociālo zinātĦu 
doktorante 

lektore pamatdarbā pētniecība, profesionāli 
tehniskās iemaĦas 

18.  Normunda OzoliĦa Kvalitātes vadības 
maăistrs 

lektore pamatdarbā Lietvedība 

19.  Austra Vītola Vidējā profesionālā asistents pamatdarbā Ētika 
20.  Dace Zemīte Ārsta grāds lektore savienotājs mikrobioloăija, vispārējā 

farmakoloăija, infekcijas 
slimības 
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21.  Māris NaĜevaiko Ārsta grāds lektors savienotājs Ėirurăija un 
neatliekamā palīdzība 

22.  Ramona Kalna  lektore savienotājs onkoloăija 
23.  Ivars Strazds Ārsta grāds lektors savienotājs militārā medicīna 
24.  Zinaīda Plavoka Ārsta grāds lektore savienotājs ādas un seksuāli 

transvesīvās slimības 
25.  Dana Priede Pedagoăijas bakalaurs  

Feldšere 
lektore savienotājs profesionāli tehniskās 

iemaĦas, NP dienests 
un vadība 

26.  Iveta Šime Ārsta grāds lektore savienotājs Terāpija un neatliekamā 
palīdzība 

27.  Irina Tihimirova Ārsta grāds lektore savienotājs Toksikoloăija, intensīvā 
terāpija 

28.  Helēna KārkliĦa Ārsta grāds, doktorante lektore savienotājs Vispārējā patoloăija 
Akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas iespējams lasīt Pielikumā Nr. 1   

Akadēmiskā personāla  maăistru pētnieciskais darbs. 

Nr. Vārds, uzvārds Augstskola Maăistra darba temats 
1. Santa Bula Liepājas Universitāte Saskarsmes problēmas ar vecu cilvēku pirmā 

kursa studentiem prakses laikā 
2.  Līga Ēriksone Liepājas Universitāte Sociāli preventīvais darbs ar ielu bērniem 

pēcskolas programmās. 
3. Evita Jaure Liepājas Universitāte Informātikas mācību programmas izstrāde 

medicīnas koledžā. 
4. Kristīne Ozola Liepājas Universitāte Augstākās izglītības loma medicīnas māsu 

profesijas sagatavošana mūsdienu straujo 
pārmaiĦu periodā. 

5. Ilze Gaile Latvijas Universitāte Mācīšanās motīvi un sasniegumi māsu 
profesionālajā izglītībā 

6. Andžela Stūre Latvijas Universitāte Pacienta emocionālais stāvoklis pēc sirds 
operācijām 

7. Dagnija Hartmane Latvijas Universitāte Konkurētspējīga izglītība vidusskolā 

8. Gunta Bēta Liepājas Universitāte Refleksijas nozīme māsu izglītībā un 
profesionālajā darbībā 

9. Inga Petermane Liepājas Universitāte Jaunākā skolas vecuma skolēnu traumu un 
nelaimes gadījumu profilakses 

10. Dina Berloviene Liepājas Universitāte Sabiedrības informētība un saskarsme ar 
bērniem ar uzmanības deficīta sindromu. 

11. Alda Dzērve Liepājas Universitāte Izglītības motivācijas un gribas nozīmīgums 
medicīnas māsu profesionalitātes ieguvē. 

12. Inga Krevica Liepājas Universitāte HIV/AIDS pacientu integrācija sabiedrībā 
13. Kristīne Svara Liepājas Pedagoăijas 

akadēmija, Profesionālais 
maăistrs sociālajā darbā 

Krūts vēzis kā sociāla un psiholoăiska 
problēma. 

 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un uzdevumu īstenošanai. 
   
Ārstniecības studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla prasības kvalifikācijai tiek 
īstenotas saskaĦā ar Latvijas likumdošanu un koledžas Nolikumu par akadēmiskiem un administratīviem 
amatiem. Akadēmiskais personāls atbilst studiju priekšmetu īstenošanas prasībām. Par to liecina gan dzīves 
un darba gājumu apraksts (2. pielikums), gan arī mācībspēku pētnieciskā darbība un metodiskās izstrādes, 
piedalīšanās zinātniskās un metodiskās konferencēs.  
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No kopējā studiju programmā iesaistīto mācībspēku skaita 33% ir ar maăistra grādu, 67% ar augstāko 
profesionālo vai pedagoăisko izglītību. Administrācija ir atvērta izglītības novitātēm un atbalsta gan morāli, 
gan iespēju robežās finansiāli pasniedzēju tālākizglītību dažāda līmeĦa institūcijās – augstskolās, kursos, 
semināros.  
Jaunu mācībspēku piesaiste programmas īstenošanai saistās ar studiju programmas mērėiem un 
uzdevumiem, tāpēc, galvenokārt, tiek Ħemta vērā profesionālā kvalifikācija atbilstošā studiju kursā, 
piemēram, ārstam – sertifikāts atbilstošā medicīnas nozarē, kā arī profesionālā darba pieredze – 
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestos, uzĦemšanas nodaĜās, reanimācijas nodaĜās vai klīniskās 
nodaĜās.          

8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem 
sešiem gadiem. 

Akadēmiskā personāla atlases politika ir mērėtiecīga, lai studiju programmas realizācijā iesaistītu atbilstošas 
kvalifikācijas speciālistus, kuriem ir profesionālā pieredze neatliekamās medicīniskās palīdzības 
nodrošināšanā. Tāpēc studiju kursos papildus koledžas akadēmiskam personālam kā mācībspēki tiek 
pieaicināti speciālisti no Liepājas ātrās medicīniskās palīdzības dienesta un slimnīcās strādājošiem. Liepājas 
medicīnas koledžas personāla politikas mērėis ir izveidot augstas kvalifikācijas pamatsastāvu, nodrošinot 
personālam kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas un radošā potenciāla īstenošanu. Liepājas medicīnas 
koledžā, izvirzot prasības akadēmiskā personāla izglītības līmenim un kvalifikācijai, tiek Ħemts vērā darba 
stāžs un pieredze. Svarīgs aspekts akadēmiskā personāla atlasē un tālākizglītības plānošanā ir atbilstošas 
pedagoăiskās izglītības nodrošināšana. Šobrīd 3 no akadēmiskā personāla studē doktorantūrā – Liepājas 
Universitātē un Rīgas StradiĦa Universitātē. 
Administrācija atbalsta sekojošas aktivitātes personāla tālākizglītībai: 

• piedalīšanos koledžas un citu izglītības iestāžu organizētajos semināros, konferencēs, 
projektos un pētnieciskajā darbā; 

• kvalifikācijas celšanas kursos; 
• līdzdalību starptautiskajās konferencēs, semināros, kongresos; 
• pieredzes apmaiĦu starp Latvijas un ārvalstu augstskolu akadēmisko personālu; 
• studiju turpināšanu maăistratūrās un doktorantūrās, atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajām  

prasībām; 
• tiek atbalstīta sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām (arodbiedrību, profesionālajām 

apvienībām), akadēmiskā personāla labklājības, pieredzes bagātināšanas jautājumos; 
• tiek motivēta pasniedzēju piedalīšanās pētnieciskajos un zinātnes projektos un mācību 

metodisko materiālu izstrādē. 
 Akadēmiskā personāla turpmākā attīstība un atlase paredz papildināt ar pasniedzējiem, kam 
koledža ir pamata darba vieta, Ħemot vērā potenciālā mācībspēka profesionālo, pedagoăisko kvalifikāciju un 
profesionālo pieredzi neatliekamā medicīniskā palīdzībā.  
Pasniedzēju izglītošanas procesā lielu ieguldījumu dod arī ārzemju kolēăi ar savām vieslekcijām Latvijā un 
pieredzes apmaiĦas braucieni, izzinot gan Zviedrijas, Dānijas, Holandes, Somijas, gan BeĜăijas pieredzi.  
  

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums. 
 

Liepājas medicīnas koledžas finansējums sastāv no valsts dotācijas un īpašiem mērėiem iezīmētiem 
ieĦēmumiem. Valsts dotācija tiek piešėirta, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu un saskaĦā ar 
finansēšanas plānu. No valsts dotācijas pilnībā tiek segtas mācību procesa un klīnisko prakšu izmaksas. 
Īpašiem mērėiem iezīmētie ieĦēmumi ir starptautisko projektu realizēšanai paredzētais finansējums.  
Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājumu nosaka studiju programmu mērėi, saturs un struktūra. Tāpēc  
visu materiāltehnisko bāzi var strukturēt sekojošās daĜās:  

• aprīkojums kvalitatīvu teorētisko nodarbību nodrošināšanai vispārizglītojošos studiju kursos  
• aprīkojums nozares studiju kursos, kas nepieciešams saistībā ar profesionālo prasmju un 
iemaĦu apguvi.  
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Mācību auditorijas un kabineti ir iekārtoti ar mūsdienīgu aprīkojumu, kas nodrošina kvalitatīvu mācību norisi 
un informācijas pieejamību ikvienam studentam – kodoskops, baltās tāfeles. Mācību laboratorijās galvenais 
studiju mērėis ir attīstīt un pilnveidot studentu profesionālās iemaĦas un  prasmes pacientu aprūpē un 
profesionāli tehniskās iemaĦās. Lai nodrošinātu kvalitatīvu  mācību procesu saskaĦā ar mācību mērėiem un 
saturu, liela uzmanība veltīta mūsdienīga mācību līdzekĜu un aprīkojuma iegādei. Studentu atpūtai iekārtotas 
vietas koledžas gaiteĦos, kuros novietoti atpūtas krēsli un galds, iespējas izmantot kafijas automātu. 
Medicīnas un tehnikas attīstība ievieš izmaiĦas organizācijas stratēăijā un ietekmē finansiālo resursu 
plānošanas procesu. Studiju materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai regulāri notiek kabinetu un laboratoriju 
akadēmiskā personāla un studijas daĜas apspriedes, kas Ĝauj noteikt nepieciešamību un izvirzīt prioritātes 
dažādu mācību metodisko līdzekĜu iegādei un iesniegt priekšlikumus koledžas vadībai. Materiāli tehniskās 
bāzes pilnveidošanai tiek uzlabots auditoriju iekārtojums, pirmsklīnikas labaratoriju aprīkojums, iegādāta 
mācību literatūra un veiktas citas aktivitātes.  
Studentu rīcībā ir auditorijas un mācību telpas ar kopējo platību 2816 m2 (pēc inventarizācijas plāna 15. 
03.1995.), kuras izkārtotas 2 mācību korpusos Liepājā, RiĦėu ielā 24/26, ēku vecums (kad būvēta) – 
1976.g., īpašuma veids – valsts (nodota IZM valdījumā), apkures veids – autonomā apkure ar gāzi, izbūvēta 
1996.gada rudenī par skolas budžeta līdzekĜiem, pārējās komunikācijas – centrālais ūdensvads, kanalizācija, 
elektrība. Apkopjamā teritorija: 9645m2, bruăēts pagalms – 2207m2, nebruăēts pagalms – 1223m2 (pēc 
inventarizācijas plāna). 
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Telpu uzskaitījums Telpu 
skaits 

Aprīkojums 

Anatomijas un fizioloăijas kabinets                         
 

 
 
1 

- mācību literatūra; 
- mācību uzskates līdzekĜi: plakāti, shēmas, 
mulāžas, skeleti un to daĜas (četri skeleti ar iespēju 
izdarīt kustību demonstrāciju); 

   - CD 
Pirmsklīniskās laboratorijas: 
1. aprūpes laboratorija ėirurăiskajiem 
un reanimatoloăiskajiem pacientiem; 
2. pirmsoperācijas sagatavošanas 
laboratorija; 
3. kabinets injekciju un transfūziju 
veikšanai; 
4. jaundzimušā aprūpes un dzemdību 
palīdzības laboratorija; 
5. pacientu pamatvajadzību 
nodrošināšanas un materiālu sanitārās 
apstrādes laboratorija. 
6. neatliekamās palīdzības dienesta 
labaratorija, 
7. labaratorijas materiālu savākšanas 
kabinets. 
8. ginekoloăijas un dzemdniecības 
manipulāciju kabinets 

 
 
 
 
 
 
8 

- 5 manekeni kardio-pulmonālajai reanimācijai, 
- mulāža kateterizācijai (sieviešu, vīriešu) un 
stomu aprūpei; 
- manekens pamatvajadzību procedūru izpildei, 
- politraumas mulāža, 
- defibrilējams manekens ar sirds ritma 
traucējumu simulēšanu, 
- mulāža klizmu veikšanai; 
- mulāžas i/v injekcijām , 
- dzemdību mulāža; 
- krūts modelis,  
- ginekoloăiskais manekens 
- jaundzimušā bērna mulāžas kardio-
pumonālajai reanimācijai  
- 2 bērnu kopšanai mulāžas, 
- jaundzimuša bērna mulāža ar i/v pieeju,  
- mulāžas nazogastrālai zondēšanai, 
klizmošanai, kateterizācijai un stomu aprūpei; 
- manekens zematslēgas vēnas katetra 
ievadīšanai un kopšanai, vena porta aprūpei; 
- funkcionālās gultas; 
- perfuzors; 
- instrumentārijs transfūziju veikšanai; 
- infuzomats, 
- instrumentārijs laboratorijas materiālu 
noĦemšanai; 
- mācību uzskates līdzekĜi (videomateriāli un 
videokamera); mācību inventārs un mācību 
materiāli (medicīniskie trauki, instrumenti, 
- aprīkojums NMP sniegšanai ( laringoskops, galvas 
imobilizators, muguras imobilizācijas dēlis, 
kausveida nestuves) 
- elektrokardiogrāfs, 
- mulāža šuvju uzlikšanai, 
-  lifts pacientu pārvietošanai, 
- 7 mikroskopiem praktisko pētījumu veikšanai un 
uzskates materiālu demonstrēšanai. 

Datorkabinets  
1 

1. aprīkota ar 11 datoriem, kuri saslēgti tīklā 
 

Svešvalodu kabinets  
1 

- mācību literatūra, daiĜliteratūra vācu un angĜu 
valodā (dāvinājums); 
- mācību uzskates līdzekĜi; 
- audio magnetafons, audio materiāli; 
- kodoskops, ekrāns; 
- kopētie izdales materiāli studentiem; 
televizors, videomagnetafons 

Multimēdiju auditorija  
 
1 

- aprīkota ar 60 individuālajiem auditoriju krēsliem; 
- 2 videoprojektors; 
- 3 dators, 
- kodoskops; 
- ekrāns 
- video,  
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Bibliotēka ar lasītavu:             
1998.g. pavasarī tika veikts remonts bibliotēkas jaunajās telpās. Šobrīd bibliotēkā ir 12 048 grāmatu sējumu 
(arī angĜu un vācu valodā). Bibliotēkā ir nodrošināta datorizēta grāmatu uzskaite. Bibliotēka ir pieejama 
periodika, jaunākā daiĜliteratūra, kā arī atrodas tulkotie mācību materiāli studentiem un akadēmiskajam 
personālam, kā arī pasniedzēju izstrādātie studiju priekšmetu metodiskie materiāli. Mācību metodisko 
materiālu izveidi un pavairošanu studentiem nodrošina pavairošanas iekārtas un biroju aprīkojums.  
DaĜa bibliotēkas ir atdalītas un izveidota studentu lasītava. Lasītavas telpās ir izvietoti datori akadēmiskā 
personāla un studentu vajadzībām, mācību materiālu gatavošanai. Datoriem ir pieeja Internetam. Bibliotēkā 
tiek uzglabātas mācību videofilmas.  
 
Dienesta viesnīca: Koledžai dienesta viesnīcas nav, bet īrē no Liepājas 48. arodvidusskolas Liepājā, 
Ventspils ielā 51, telefons 63442074; 
Dzīvojamās telpas – 1 telpa 14m2, apdzīvo 1-2 studentes 
Stāvs aprīkots ar ledusskapi, krāsaino televizoru, elektriskām plītīm studentu vajadzībām. 
Liepājas medicīnas koledža ir speciāls darbinieks – komandante un ārpuslekciju darba organizētāja dienesta 
viesnīcā dzīvojošajiem studentiem. 
 Ēdināšana: koledžas īpašumā ir ēdnīca ar savu virtuvi, kura strādā uz sadarbības līguma noteikumiem.   
 
10. Ārējie sakari 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
Liepājas medicīnas koledžai ir noslēgti prakses sadarbības līgumi ar Liepājas un pilsētas un reăiona 
slimnīcām par studentu klīniskās un kvalifikācijas prakses nodrošināšanu, kas uz doto brīdi ar  veselības 
aprūpes iestādēm ir bezmaksas sadarbības līgums, bet vērojot pastāvošās komercalizācijas tendences, 
pastāv nopietns drauds samazināties prakšu vietām veselības aprūpes iestādēs.  
Īstenojot studiju programmā paredzēto klīnisko prakšu mērėus un uzdevumus, kuri vairāk orientēti uz 
diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, neatliekamās palīdzības sniegšanu, krīzes situāciju novēršanu, 
specifisko manipulāciju un specifiskā aprīkojuma pielietošanas pārzināšanu, mērėtiecīgi vairāk 
sadarbojamies un konsultējamies ar tām veselības aprūpes iestādēm, kurās studenti reāli var sasniegt 
paredzētos mērėus un izpildīt paredzētos uzdevumus. ěoti svarīgi, lai praksēs studentus vadītu 
akadēmiskais personāls ar atbilstošu profesionālo vai akadēmisko izglītību un pedagoăisko izglītību. 
Liepājas medicīnas koledžai noslēgti sadarbības līgumi ar sekojošām veselības aprūpes iestādēm: 
• Liepājas Reăionālo slimnīcu, 
• Piejūras klīniku, 
• Metalurgu slimnīcas sanitāro daĜu, 
• Priekules slimnīcu 
Lielāka medicīnas koledžas studentu prakses bāze ir Liepājas Reăionālā slimnīca, kura pārstāvis darbojas 
Liepājas medicīnas koledžas Padomes sastāvā, otrs darba devēju pārstāvis ir no Metalurgu slimnīcas 
sanitārās daĜas.  
Līdz šim Liepājas medicīnas koledža ir realizējusi tālākizglītības programmu slimnīcu māsu prakšu 
vadītājiem, bet Ħemot vērā uzsākto studiju programmas realizāciju, kā nākotnes sadarbības mērėis tiek 
izvirzīts sagatavot  prakšu vadītājus studiju programmai Ārsta palīgs, kas sekmīgāk nodrošinātu studiju 
programmas izvirzīto mērėu sasniegšanu un klīnisko prakšu efektivitāti.  
 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu koledžām, kuras īsteno līdzīgas izglītības programmas. 
 
Liepājas medicīnas koledžai ir jau ilgstoša starptautiska sadarbība. 1996. gadā tika uzsākta sadarbība 
ar Geteborgas Universitātes Māszinības fakultāti, kuras laikā notika intensīva akadēmiskā personāla un 
studentu apmaiĦa, kā arī zviedru kolēăi vadīja lekciju kursus Liepājas medicīnas koledžā 
akadēmiskajam personālam pētniecībā, ētikā un aprūpes procesa pamatos. Kopš 2005. gadā  Liepājas  
Medicīnas  koledža  ir uzsākusi sadarbību un  iesaistījusies starptautiskajos projektos, lai veiktu 
programmu salīdzināšanu sadarbībā ar: 
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• BeĜăiju, Namūru Leonardo da Vinci programmas ietvaros – responsible des relations 
internationaies departement paramedical HENaC 
• Nīderlandi Yeonard oda Vinci programmas ietvaros ar ROC Aventus mācību centru 
Deventerā. 
Programmas ietvaros notiek arī  studentu mobilitātes projekti, kur šogad divi studenti no Ārstu palīgu 
kursa dosies pieredzes un 3 nedēĜu prakses apmaiĦas vizītē uz Somiju, Helsinkiem. Koledža plāno 
turpināt sadarbību ar BeĜăijas, Nīderlandes un Somijas līdzvērtīgām studiju programmām un veicināt 
studentu un akadēmiskā personāla apmaiĦu. Ar 2007. gadu Liepājas medicīnas koledža ir paplašinājusi 
starptautiskās sadarbības loku, iesaistoties projektos – Network – Multinacionāls projekts bērnu, nespējīgu 
un vecu cilvēku aprūpe, kura mērėis ir paplašināt studentu prakšu vietas Nīderlandē, Somijā, Grieėijā, Dānijā.  
2008. gada rudenī  Liepājas medicīnas koledža ir iesniegusi pieteikumu Universitātes Hartas iegūšanai, lai 
varētu piedalīties Erasmus programmā, kas nodrošinātu plašāku akadēmiskā personāla un studentu 
pieredzes apmaiĦas vizītes, piesaistīt ārvalstu vieslektorus studiju programmas realizēšanai, dotu iespēju 
salīdzināt programmu arī ar citām ES līdzīgām programmām.  Ilggadējie sadarbības partneri no Holandes ir 
uzaicinājuši Liepājas medicīnas koledžu piedalīties Comenius mobilitātes projektā, kur tiktu piesaistīti partneri 
arī no Norvēăijas.  

11. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības programma tiek likvidēta, LMK 
nodrošinās atiecīgā programmā studējošiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā koledžā. 

Lai nodrošinātu Liepājas medicīnas koledžas studiju programmas Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
studentu iespēju turpināt izglītību izvēlētajā programmā arī gadījumos ja LMK izglītības programma tiek 
likvidēta, tad esam noslēguši Vienošanās protokolu ar Rīgas Medicīnas koledžu par studentu pārĦemšanu 
(Pielikums Nr.6). Pirms protokola noslēgšanas esam veikuši studiju programmu salīdzinājumu.( sk. 6.2. 
punkts) 

12. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns 

Lai īstenotu stratēăiju apzinātas studiju programmas un tās realizācijas stiprās un vājās puses, veikta SWOT 
analīze.  

Iekšējie faktori 
Stiprās puses : Vājās puses : 

• Ārstniecības studiju programmas saturs 
atbilstošs Latvijas likumdošanai un profesiju 
standartam; 
• Labs mācību metodiskais nodrošinājums; 
• Mūsdienīgs mācību un medicīniskais 
aprīkojums; 
• Izstrādāta novērtēšanas sistēma;  
• Studiju programmas atbilstība ES 
normatīvajiem dokumentiem 
• Studiju programmu un kursu programmas 
nepārtraukti tiek pilnveidotas 
• Studijas, kas orientētas uz docētāju un 
studentu sadarbību 

• Jauna studiju programma, tāpēc pastāv 
nepieciešamība pilnveidot materiāli – 
tehnisko bāzi ar specifisku  medicīnisko 
aprīkojumu, to neparedz un nenodrošina 
budžeta finansējums;  
• Studentu vājās zināšanas svešvalodās; 
• Nepieciešamība programmas īstenošanā 
iesaistīt jaunus mācībspēkus;  
• Darba savienotāju pasniedzēju nepietiekama 
pedagoăiskā izglītība; 
• Zema studentu motivācija iegūt pilnu un 
savlaicīgu informāciju par studiju, atpūtas un 
sadzīves jautājumiem; 
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• Laba studiju procesa organizācija 
• Iespējas studējošajiem ietekmēt studiju 
procesu; 
• Darbojas atgriezeniskā saite no studentiem 
par studiju kvalitāti; 
• Izmanto jaunās tehnoloăijas informācijas 
iegūšanai un studiju kvalitātes uzlabošanai; 
• Nepārtraukts labu speciālistu pieprasījums; 
• Plašas nodarbinātības iespējas (veselības 
aprūpes reforma paredz palielināt NMP lomu 
un darba vietu skaitu darba tirgū); 
• Laba sadarbība ar darba devējiem; 
• Studentu klīniskās prakses notiek veselības 
aprūpes iestādēs, kas nodrošina izglītības 
un prakses saistību un mijiedarbību;  
• Programma realizēta uz studentu orientētu 
izglītību, kurā tiek akcentēts patstāvīgais 
darbs, studiju satura integrācija  studiju 
kursu pēctecībā; 
• Studentu vēlmju un ieteikumu analīze; 
• Studentiem ir pieejama informācija par 
studiju programmu; 
• Studiju programmas saturs sekmē 
nodrošinājumu ar darbu studiju 
laikāveselības aprūpes iestādēs;   
• Studējošie ir nodrošināti ar labiem mācību, 
sadzīves un atpūtas apstākĜiem koledžā; 
• Iegūstama salīdzinoši kvalitatīva izglītība; 
• Karjeras iespējas programmas beidzējiem; 
• Iespējama tālākā profesionālās izglītības 
pēctecība; 
• Plašas nodarbinātības iespējas; 
• Studiju programmas saturs un organizācija 
regulāri tiek apspriests un koriăēts. 

• DaĜai studentu ir slikts materiālais stāvoklis, 
tāpēc viĦi strādā, tas samazina studiju 
efektivitāti; 
• Kopumā vāja studentu iepriekšējā 
sagatavotība; 
• Pasniedzēju lielā noslogotība; 
• Samērā zema docētāju zinātniskā aktivitāte 
(zinātniskās publikācijas). 

 

 
Ārējie faktori 

• Latvijas darba tirgū pieprasīti speciālisti;   
• Pozitīvas atsauksmes no potenciāliem 

darba devējiem par nepieciešamību 
sagatavot atbilstošus speciālistus; 

• Pieredze starptautisku konferenču un 
semināru organizēšanā 

• Eiropas Savienības valstu skatījums uz 
neatliekamās medicīniskās palīdzības 
speciālistiem kā neatliekamās medicīniskās 
palīdzības māsām ar reăistru un prakses 
tiesībām;  

• Vidusskolas absolventu skaita 
samazināšanās; 

• Zems profesijas prestižs nepietiekoša 
atalgojuma dēĜ; 

• Neefektīva veselības aprūpes sistēmas 
reorganizācija; 

• Zema ārvalstu vieslektoru aktivitāte; 
• Ierobežota bibliotēkas fonda palielināšana, 

kas pamatota ar pieaugošo studentu skaitu 
un nepietiekoša grāmatu klāstu specialitātē; 

• Nepieciešamība pilnveidot materiāli tehnisko 
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bāzi atbilstoši programmas specifikai; 

• Nelabvēlīgi jauninājumi likumdošanā; 
• Valsts budžeta finansējuma samazināšanās. 
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Studiju programmas „Ārstniecība” attīstības plāns ietver šādus jautājumus: 

• Studiju satura un apjoma izvērtējums un korekcija, saskaĦā ar pašnovērtējuma ziĦojumu, iekšējo un 
ārējo auditu rezultātiem; 

• Latvijas veselības aprūpes sistēmai nepieciešamo ārstu palīgu skaita apzināšana, lai prognozētu studiju 
vietu noteikšanu programmā; 

• Studiju kursu satura  un apjoma izvērtēšana, prakses mērėu un satura pilnveidošana, turpinot 
programmas īstenošanu; 

• Prakšu efektivitātes palielināšana, mērėtiecīgas sadarbības ar klīniskās prakses bāzēm izveidošana; 
• Akadēmiskā personāla atlases un tālākizglītības politikas īstenošana; 
• Mācību metodisko materiālu, mācību grāmatu sagatavošanas veicināšana; 
• Datoru un programmatūru regulāra modernizēšana; 
• Medicīniskā aprīkojuma iegāde atbilstoši profesijas standarta prasībām; 
• Regulāra aptauju organizēšana un rezultātu izvērtēšana (studentu aptauja, mācībspēku aptauja, darba 

devēju un absolventu aptauja); 
• Studentu pašpārvaldes līdzdalība studiju procesa pilnveidē aktivizēšana; 
• Sistemātiskas iekšējās kontroles īstenošana izglītības kvalitātes nodrošināšanai, rezultātu apspriešana 

koledžas padomē; 
• Studiju programmas reklāmas un informatīvo materiālu efektivitātes regulāra analīze un optimizācija;  
• Koledžas mājas lapas uzturēšana, palielinot studentiem informācijas pieejamību un sadarbību ar 

akadēmisko personālu studiju kursu apguvē; 
• Piedalīšanās starptautiskos ES finansētos projektos, kas veicinātu studentu un akadēmiskā personāla 

apmaiĦas prakses; 
• Attīstības un pieredzes bagātināšana aktīvāk iesaistīties izglītības attīstības un investīciju projektos; 
• Nodrošināt sekmīgu studiju programmu pēctecību, sadarbojoties ar otrā līmeĦa profesionālo augstāko 

izglītību realizējošās organizācijām; 
• Veikt darba tirgus pētījumus un veidot atbilstošu mārketinga stratēăiju, kas pamatojas uz pētījumiem par 

studentu izvēli un motivāciju; 
• Izvēles kursu paplašināšana, tādējādi nodrošinot diferencēšanas stratēăijas attīstību; 
• Motivēt un atbalstīt akadēmiskā personāla tālākizglītības iespējas un dalību dažādās zinātniskās 

konferencēs. 
 
Studiju programmas attīstības plānošanas izmaiĦas ietekmēs rezultātu analīze pēc pilnas šīs programmas 
realizācijas. 

 

 

 

Liepājas medicīnas koledžas 

Direktore       G. Pacunska 

 

 

Direktores vietniece      L. Atvara 
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Pielikums Nr. 1 
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

CURRICULUM VITAE 
Personas dati : 
  Vārds, uzvārds: Gunta Bēta 
 Dzimšanas dati: 1954.gada 3.septembris, Aizpute 
Izglītība : 
 2003.–2005.g. LPA Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā /pedagoăijas teorija un vēsture 
 1999. – 2003.g. LPA Sociālā darbinieka profesionālais bakalaurs  
 1969. – 1972.g. Liepājas medicīnas skola, medicīnas māsa 
 1961. – 1969.g. Liepājas 5. vidusskola 
Profesionālā darbība: 
 2004.-             Liepājas medicīnas koledža – studiju daĜas vadītāja 
 2004. – 2000. Liepājas medicīnas skola – māsu nodaĜas vadītāja  
 1993. – 2000. A/s “Liepājas Metalurgs” – medicīnas māsa 
 1993. – 1984. MSD “Sarkanais Metalurgs” – vecākā medicīnas māsa  
 1984. – 1981. MSD “Sarkanais Metalurgs” – medicīnas māsa 
 1981. – 1980. Bauskas raj. CS poliklīnika – vecākā medicīnas māsa 
 1980. – 1977. r/a “Elektrons” Bauskas nodaĜa – vecākā grāmatvede 
 1977. – 1972. Bauskas raj. CS – medicīnas māsa 
 1972. – 1970. Liepājas CS – sanitāre 
Darbs amatu savienošanā: 
 2005; 2008. – Rīgas StradiĦa Universitāte – pasniedzēja 
 1993. – 2000. Liepājas medicīnas skola – pasniedzēja 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 2005. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas teorija  un vēsture,  maăistrantūra, tēma – 
Refleksijas nozīme māsu izglītībā un profesionālajā darbībā 

 2003. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Sociālā darbinieka kvalifikācija un 
 bakalaura profesionālais grāds sociālā darbā,  
 tēma – Gerontoloăisks klients un tā institucionālā aprūpe Liepājā 
2008. – LMK studiju process studentu vērtējumā – vērtējuma apkopojums 

Zinātnisko darbu prezentācija: 
 2004. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas teorija un vēsture,  kursa darbs, 
tēma – Indivīda kognitīvās attīstības faktori Ž.Piažē un ě.Vigotska skatījumā 
 2004.- The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring 
Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, tēma – Medicīnas 
darbinieku ētikas normas un likumdošana Latvijā 
       2003. –The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring 
Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, 5 credits (7,5 ETCS), Sweden, 
tēma – Māsas un pacienta mijiedarbības veicināšanai – refleksīvo prasmju integratīvā apguve. 

Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs: 
   2006. – Republikas galveno māsu konferencē – „Tālākizglītības iespējas LMK: Prakšu 
 vadītāju tālākizglītība ES fonda projekta ietvaros.” Izveidotās Prakses rokasgrāmatas 
 prezentācija 
           2004. – starptautiskajā seminārā „Pētniecība māsu izglītībā” – Pētniecības virzieni Liepājas 

medicīnas koledžā 2005./2006.m.g., P.StradiĦa veselības un sociālās aprūpes koledža 
            2001. – Liepājas medicīnas skolas starptautiskajā seminārā „Eiropas māsu izglītības koncepcija” – 

Prakse kā mācību procesa sastāvdaĜa.   
Publikācijas: 
2008. – Mācību materiāls kursiem „Mācību materiāls kvalifikācijas atbilstības pārbaudei māsu profesijā”
 MPIC projekta ietvaros 
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2005. – „Prakses rokasgrāmata”, ES Strukturālā fonda projekta ietvaros 
Tālākizglītības vadītās lekcijas māsām: 
 2008./09. – kursi „Veselības aprūpes darbinieka pedagoăija” – Eiropas sociālais fonds mūžizglītības 

veicināšanai 
 2007/08 – kursi kvalifikācijas atjaunošanai māsām 

2007./ 08 – Kursi „Celsite ports – tā aprūpe” 
2007./08. – Kursi „Veselības aprūpes darbinieka personības kvalitāte” 

 2006./07/08. – Kursi „Ētiskās dilemmas pacientu aprūpē” 
 2005. – Kursi „Māsu pedagoăija” ESF projekta ietvaros 

2001. – Kursi „Jaunās manipulāciju tehnoloăijas māsu darbā” 
 2000. – Kursi diakonijas māsām – „Mājas aprūpē” 
Profesionālie sertifikāti: 
 2008. – Resertifikācija ėirurăijas māsu specialitātē 

2005. – KauĦas medicīnas koledža, sertifikāts „Pētniecība un prakse” 
2002.-2003.Certificate – Goteborgs Universitet The Sahlgrenska Academy Faculty of Health and 

 Caring Sciences Institute of Nursing Certificate in Nursing pedagogy (5 KP – 7,5 ETC) 
 2003. – Resertifikācija ėirurăijas māsu specialitātē 
 2000.-2001. Certificate – Goteborgs Universitet The Sahlgrenska Academy Faculty of Health 

and Caring Sciences Institute of Nursing Certificate in Nursing pedagogy (5KP – 7,5 ETC) 
Papildus izglītība, kursi: 

2008. – Piedalīšanās starptautiskā seminārā „Haealthcare Practice and Training” Arhusā, Dānijā 
Yeonardo da Vinči projekta ietvaros 
2008. – Piedalīšanās pētnieciskā konferencē „Pētniecības ieguldījums praksē” 
2008. – Piedalīšanās Kurzemes reăiona māsu seminārā ’’Māsu prakses aktualitātes” 
2008. -  Piedalīšanās ESF līdzsfinansētā projektā „Kurzemes plānošanas reăiona atbalsta sistēmas 
veidošana un kapacitātes stiprināšana mūžizglītības stratēăijas ieviešanai” – Sociālā inteliăence 
mūžizglītības kontekstā 
2008.  – Piedalīšanās  Kurzemes reăiona māsu seminārā „Māsu prakses aktualitātes” 
2008.  – Sertifikāts 5. zinātniski pētnieciskā konferencē „Māsu prakses pētniecības pieredze” 
Klīniskās UNIVERSITĀTES slimnīca „GaiĜezers” 
2007. – Sertifikāts „Trešajā Balkānu kongresā par medicīnas vēsturi” – Grieėijā, Salonikos 

           2007. – piedalīšanās Yeonard oda Vinči projekta „Starpinstitucionālas komandas izveide studiju 
procesā” ietvarā  Nīderlandē ROC Aventus centrā Deventerā 
2007. – Sertifikāts zinātniski praktiskajā konferencē P. StradiĦa VSK „21. gadsimts – jaunu zināšanu 
un tehnoloăiju laikmets” 
2007. – Apliecība tālākizglītībā – „Beta adrenoblokatoru pielietošana kardioloăisku slimnieku 

madikamentozajā aprūpē” 
2007. – Apliecība seminārā „Edipālās problēmas klīnikā. Atbalstošais jeb psihoterapeitiskais 

aspekts, veidojot ārsta – pacienta attiecības.” 
2006. – Sertifikāts starptautiskajā māsu izglītotāju konferencē Parīzē „Māsu izglītības harmonizācija 

ES.” 
2006. – Sertifikāts seminārā „Ārstniecības personu juridiskā aizsardzība” – Rīga. 
2006. – Sertifikāts konferencē ”Māsu prakses pētniecības pieredze” – GaiĜezerā 
2006. – Kvalifikācijas kursi – Neatliekamā palīdzībā vitālo funkciju atjaunošanai. 
2006. – Kvalifikācijas kursi – Infekcijas slimībās. 
2005. – piedalīšanās Leonardo da Vinči projekta „Mācību programmu salīdzināšana” ietvarā  

Nīderlandē ROC Aventus centrā Deventerā 
2004. – līdz šim laikam The Sahlgrenska Academy at Goteborg Universit Faculty of Health and 

Caring Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, Ethics in 
Nursing Science 

2004. – Sertifikāts starptautiskajā konferencē Jūrmalā – „Pētniecība māsu     izglītībā” 
2004. – Sertifikāts starptautiskā konferencē „Māsu izglītība. Prasmju un iemaĦu  attīstība”, Sibiu, 

Rumānija 



  

 35

2004. – Pasaules brīvo latviešu apvienības kursi – ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. Īsterapija, 
vērsta uz atrisinājumiem 

 2004. – Hildesheimas Universitātes studiju kursi – Dzimumaudzināšana.      
 Audzinošais mācību process 
 2003. Kvalifikācijas kursi – Medikamentozās aprūpes procesa organizēšanā 
 2003. Kvalifikācijas kursi – Ăimenes plānošana. Ieskats HAT terapijā 
 2002. Kvalifikācijas kursi – Higiēnas problēmas skolu māsu praksē 
 2002. Kvalifikācijas kursi – Stomas pacientu aprūpē 
 2002. Kvalifikācijas kursi – Gremošanas orgānu sistēmas ėirurăiskas  
        saslimšanas un pacientu aprūpe 
 2002. Sertifikāts konferencē – Drošības aspekti pacientu aprūpē 
 2002. Kvalifikācijas kursi – Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai 

 2001. Sertifikāts starptautiskā konferencē   - Eiropas māsu izglītības koncepcija 
 2001. Sertifikāts seminārā – Kā atpazīt “Atkarības” problēmu. Ko darīt?  
       (Alkoholisms un narkomānija) 
 2001. Sertifikāts starptautiskā konferencē – New Aspekts in Reasearch  
       metodology (Lithuania) 
 2000. Sertifikāts seminārā  -  Būt vai nebūt, jeb, ja man būtu mazliet vairāk laika 
 2000. Kvalifikācijas kursi – Stresa novēršana un konfliktu risināšana māsu  
       praksē 
 2000. Sertifikāts konferencē – Māsu izglītības nozīme veselības aprūpes  
       sekmēšanā 
 1999. Sertifikāts seminārā – Atkarīga personība mūsdienu sabiedrībā 
Projekta vadīšana: 
2001. – Liepājas medicīnas skolas starptautiskajā seminārā „Eiropas māsu izglītības koncepcija” – semināra 
koordinatora palīgs 
Valodu zinības :  
 Latviešu – dzimtā 
 Krievu – brīvi 
 AngĜu – sarunvalodas līmenī 
 Norvēău – ar vārdnīcas palīdzību 
 Vācu – ar vārdnīcas palīdzību 
Citas prasmes un intereses: 
 darbs ar datoru programmā Word un internetā 
 autovadītāja B kategorijas apliecība  
 

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati: 
           Vārds, uzvārds: Santa Bula 
 Dzimšanas dati: 1978.gada 25. janvārī. 
Izglītība :    

 2004.- 2006. – LPA Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā, Pedagoăijas Teorija un vēsture 
 1999.–2003. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas sociālā darba studiju programma, sociālais 

darbinieks; 
 1996. – 1999. – Liepājas medicīnas skola, māsa 
 1993. – 1996. – Aizputes vidusskola  
Profesionālā darbība: 

 01.09.2003. līdz šim laikam Liepājas medicīnas koledža, lektore 
           1999.-2003. Liepājas Centrālā slimnīca, palātas māsa 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 2004. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas Teorija un vēsture, tēma -   
 Saskarsmes problēmas ar pacientiem medicīnas koledžas studentiem pirmās prakses laikā. 
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           2003. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Sociālā darbinieka kvalifikācija un   
 bakalaura profesionālais grāds sociālā darbā, tēma – Vardarbība pret  bērnu ăimenē  
Zinātnisko darbu prezentācija: 
 2004.- The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health   
 and Caring Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing    
 Science, Sweden, tēma – Latvian Health Care Policy and  Patients rights 
Pēcdiploma izglītojošais darbs māsām: 
 2002. – LPCS,  tēma – Apendicīta pacienta aprūpe pirms un pēcoperācijas   
 periodā 
Papildus izglītība, kursi: 
 2007. – Kursi „Saskarsmes pilnveide”  

2005. 08. – Kursi Integrētā informācijas sistēma „Alise” 
2004. – līdz šim laikam – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and 

Caring Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, Ethics in 
Nursing Science 

2004. – Starptautiskā konference – „Pētniecība māsu izglītībā”, P.StradiĦa veselības un sociālās 
aprūpes koledža 

 2004. – Bērnu bibliotekārā apkalpošana 
2002. – Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanā 
2002. – Gremošanas orgānu sistēmas. Ėirurăiskās saslimšanas un pacientu aprūpe 

           2002.– Stomas pacienta aprūpe. Urīnizvadorgānu veicinošas saslimšanas un pacientu aprūpe 
           2001.– Brūces aprūpe pēcoperācijas periodā 

2000. – Pacienta aprūpe ar gremošanas trakta saslimšanām 
           2000. – Otorinolaringoloăija māsām 
           2000. – Stresa novēršanas un konfliktu risināšana māsu praksē 
           1999. – Kvalifikācijas kursi praktizējošām māsām infekcijas slimībās 

Valodu prasme: 

         Latviešu – dzimtā 

         Krievu – brīvi 

         AngĜu – ar vārdnīcas palīdzību 

Citas prasmes un intereses: 

           B kategorijas autovadītāja apliecība  
Darbs ar datoru programmām –Integratīvā informācijas sistēma – ALISE, bibliotēkas programma LIS; 

Microsoft Windows – 2000; Tildes datorvārdnīca – 98; Microsoft 
Office – 97; Internets; Power Point  

 

CURRICULUM VITAE 
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds: Dina Berloviene 
 Dzimšanas dati: 1966.gada 15. aprīlī 
Izglītība: 

2003. – 2005. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas teorija un vēsture, pedagoăijas 
maăistrs  
2000. - 2002. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Montessori speciālā pedagoăija, speciālā pedagoga 
kvalifikācija 
1985. -1991. Tartu Valsts universitāte Vispārējā ārstniecības fakultāte – specializācija – sporta 
medicīnas un ārstnieciskās fizkultūras ārsts  

 1973 -1984. Liepājas RaiĦa 6.vidusskola 
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Profesionālā darbība: 
2008. – ESF projekts „Studiju programmas un metodikas izstrāde autisku pacientu aprūpē” – 
piedalīšanās realizācijā 
2007. – ESF projekts „Jaunas mācību metodes ieviešana Latvijā māsu un ārstu palīgu izglītības 
programmās” - piedalīšanās realizācijā 
2005. – 2006. – ESF projekta Līguma Nr.  
2005/0229/VPDI/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0128/0174 vadīšana 

 1996. - līdz šim laikam Liepājas medicīnas koledža, lektore  
 1993. -1996. Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca, sporta ārste  
 1991. - 1993. Liepājas sporta medicīnas dispansers, sporta ārste 

1989. - 1990. Tartu onkoloăiskā dispansera ėirurăijas nodaĜa, medicīnas māsa 
1986. - 1988. Tartu klīniskās slimnīcas ortopēdijas nodaĜa,  jaunākā medicīnas māsa slimnieku 
kopšanā 

Darbs amatu savienošanā:  
2007. – līdz šim laikam LiepU Izglītības zinātĦu institūts, pētnieka asistente 
2005.  -   līdz šim laikam LiepU pasniedzēja asistente  

 2005./06.    RSU pasniedzēja 
2003. – 2007. Biedrība - Bērnu rehabilitācijas centrs "Celies, iesim!" – vadītāja, Montessori terapeite 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2007. Publikācija mācību līdzeklim „Sociāla darba speciālistu Rokasgrāmata”, LPA 
2006. Publikācija mācību līdzeklim „ Sociālajiem rehabilitētājiem”, LPA 
2003. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas teorija un vēsture, Maăistra darbs, tēma – 
Sabiedrības informētība par bērniem ar UDHS 

Zinātnisko darbu prezentācija: 
2004. - The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Learning in Nursing  Science, Sweden, tēma – Medicīnas darbinieku 
ētikas normas un likumdošana Latvijā 
2003. -The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, 5 credits (7,5 ETCS), Sweden, tēma – Aprūpe 
– noteicošais pacienta atveseĜošanās procesā 

Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs: 
2007. – Konference „Sociālā darba aktualitātes”, LPA 
1999. – Konference "Network Sweden-Latvia", tēma – Bērnu rehabilitācijas iespējas Liepājā, Boros, 
Zviedrija 

Tālākizglītības darbs veselības aprūpes speciālistiem: 
2007./08. Kursi kvalifikācijas atjaunošanai māsām 
2006./07. Tālākizglītības kursi rehabilitācijā un gerontoloăijā medicīnas māsām 

 2005./06. Kursi "Māsu pedagoăija" ESF projekta ietvaros 
2000. - 2003. Tālākizglītības kursi rehabilitācijā un gerontoloăijā medicīnas māsām 

 2001. Kursi diakonijas māsām – "Mājas aprūpē" 
Profesionālie sertifikāti: 

2005. – Sport Medicine - Sport Medicine Course, International Olympic Committee, certificate 
2004. – Rehabilitologu akadēmiskā un profesionālā izglītība, sertifikāts  
2003. – UDS. Uzvedības traucējumi, apliecība 
2002. - 2003. Goteborgs Universitet The Sahlgrenska Academy Faculty of Health and Caring 
Sciences Institute of Nursing Certificate in Nursing pedagogy (5 KP – 7,5 ETC), certificate  
2000.  - 2001. Goteborgs Universitet The Sahlgrenska Academy Faculty of Health and Caring 
Sciences Institute of Nursing Certificate in Nursing pedagogy (5KP – 7,5 ETC), certificate  
1999. Liepājas Pedagoăijas akadēmija un Internationale  Akademie fur Entwicklungs-Rehabilitation 
e.V., Deutschland, Montessori speciālā pedagoăija (Montessori Heilpadagogik), 8,6 KP, sertifikāts 

Papildus izglītība, kursi: 
 2008. Sociālā darba aktualitātes, konference, LPA 

2008. Pētniecības ieguldījums veselības aprūpes praksē, studentu zinātniskā konference 
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2007. Teachers Training in 21st century: Changes and Perspectives, International Scientific 
Conference, Šiauliai University 
2006. Sporta medicīnas pamati ăimenes ārsta praksē, SMVA,sertifikāts 
2006. Slinga terapija, seminārs 
2005. - 2008. LĀRA sēdes, sertifikāti 
2004. The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, Ethics in Nursing Science, kursi 
2004. ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. Īsterapija, vērsta uz atrisinājumiem, Pasaules brīvo 
latviešu apvienības kursi, LPA 

 2004.  Kardioloăija, kursi 
2004.  Rehabilitologu akadēmiskā un profesionālā izglītība Latvijā desmit gadu laikā un attīstības 
perspektīvas nākotnē, Rīga, konference 
2004. Bērna attīstību veicinošo metožu pielietojums sociālpediatrijā, starptautisks simpozijs, Liepāja 
2003. Reăionālās sociālpediatriskās aprūpes tīkla modelis, starptautiska konference, Liepāja 

 2003. Cerebrālā trieka, starptautiska konference, Rīga 
2003. UDS – uzmanības deficīta sindroms. Uzvedības traucējumi, kursi 
2003. Funkcionāli ierobežotu insulta pacientu rehabilitācija, Reimatoīdais artrīts – ārstēšana un 
rehabilitācija, kursi 
2003. Reimatisko saslimšanu ārstēšana un rehabilitācija, konference 
2003. Ăimenes ārstu un pašvaldību sadarbība invaliditātes  profilaksē, konference 
2003. Rehabilitācijas organizācijas teorētiski pamati", "Apdeguma pacientu rehabilitācija, Bērnu 
attīstība, novērtēšana, BCT, kursi 
2003. Kombinētas terapijas iespējas arteriālās hipertensijas ārstēšanā, konference 
2002. Insulta pacientu rehabilitācijas aspekti un kompleksa pieeja aprūpes nepārtrauktībā, 
konference 

 2001. Eiropas māsu izglītības koncepcija, konference 
2000. Bērnu cerebrālās paralīzes diagnostika un terapija pēc Bobata koncepta, palīglīdzekĜu 
pielietošana, kursi  

 2000. Rokas terapija, kursi  
 1999. – 2000. Pamatizglītības kurss sāpju terapijā 
 1999. 2nd Congress of the Baltic Association for Rehabilitation in Riga 
 1999. Fizioterapija neiroloăisko pacientu rehabilitācijā, kursi 
 1999. Agrīnā vecuma bērna psihomotorā attīstība un tās  novērtēšana. Fizioterapija bērniem līdz 
 viena gada vecumam, kursi 

1999. Fizioterapijas pamati. MuskuĜu funkcionālās novērtēšanas principi. Stājas novērtēšana. Gaitas 
analīze, kursi 

Valodu zinības: 
 Latviešu – dzimtā 
 Krievu - brīvi 
 AngĜu –  sarunvalodas līmenī 
Citas prasmes: 
 Darbs ar datoru Microsoft Word, Tildes datorvārdnīca, Microsoft Excel, Power Point, Internets 
 

CURRICULUM VITAE 

Personas dati: 

 Vārds uzvārds: Gunvalda Pacunska 

 Dzimšanas dati: 1942.gada 27.oktobris 

Izglītība: 

2000.-2001.Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pieaugušo izglītības centrs, Arodpedagoăiskā 
izglītības programma, arodpedagogs  

 1965.-1973.Rīgas medicīnas institūts, ārstniecības fakultāte, ārsts 
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 1961.-1963.Rīgas 4.medicīnas skola, medicīnas māsa 

 1950.-1961.Snēpeles vidusskola, Kuldīgas rajons 

Profesionālā darbība: 

 1993. līdz šim laikam Liepājas medicīnas koledža, direktore 

 1988.–1993. Liepājas „Sarkanais metalurgs”, medicīniski- sanitārā daĜa, galvenais ārsts 

 1984.-1988.Liepājas Centrālā slimnīca, galvenā ārsta vietniece medicīnas jautājumos 

 1976.-1984.Liepājas „Sarkanais metalurgs”, medicīniski-sanitārā daĜa, vecākā terapeite 

 1973.-1976.Liepājas rajona Cīravas ciema lauku ambulance, vadītāja 

 1965.-1973.P.StradiĦa vārdā nosauktā klīniskā slimnīca, uroloăiskā nodaĜa, medicīnas māsa 

 1963.-1965.Aizputes slimnīca, ėirurăijas nodaĜa, medicīnas māsa  

Darbs amatu savienošanā: 

 2005. – RSU pasniedzēja 

1976. – līdz šim laikam Liepājas medicīnas koledža, pedagogs 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2001. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pieaugušo izglītības centrs, Arodpedagoăiskā izglītības 
programma, tēma – Studentu motivācija profesionālai zināšanu apguvei Liepājas medicīnas skolā 

2001. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pieaugušo izglītības centrs, Arodpedagoăiskā izglītības 
programma, tēma – Studentu motivācija mācīties 

Zinātnisko darbu prezentācija: 

2004.- The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, tēma – ANO konvencija par cilvēku 
tiesībām un ētikas pamatprincipiem aprūpē  
2003. –The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, 5 credits (7,5 ETCS), Sweden, tēma – Aprūpe 
– noteicošais  pacienta atveseĜošanās procesā 

Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs: 

2004. – starptautiska konference pedagogiem un skolu māsām sadarbībā ar Norvēăiju, „Atkarību 
izraisošo vielu lietošana pusaudžu attīstības periodā”, tēma – „Atkarību izraisošo vielu lietošanas 
problēma uz LR likumdošanas fona”, Liepājas 8.vidusskola, Liepāja  

2003. – starptautisks seminārs skolu māsām, „Skolu māsa Latvijā un Zviedrijā”, Liepājas medicīnas 
skola 

 2001. – starptautiska konference „Eiropas māsu izglītības koncepcija”, tēma – „Starptautiskās 
 sadarbības nozīme māsu izglītības attīstībā”, Liepājas medicīnas skola  

Pēcdiploma izglītojošais darbs māsām: 

 2001.-2003. – „Skolu māsu darba procesa īpatnības”, „Atkarību izraisošo vielu lietošanas 
 atklāšana un rezultāti pusaudžu vecumā”, „Vardarbības atklāšana pret bērnu skolas vecumā”, 
 „Biežākās saindēšanās iemesli un pazīmes jaunāko klašu skolēniem”, Liepājas medicīnas skola 

1999.-2000. – „Māsu aprūpes process un māsu darba menedžments”” Endokrinoloăisko pacientu 
aprūpes īpatnības”; Gastroenteroloăisko pacientu aprūpes īpatnības”, Liepājas medicīnas skola  

Profesionālie sertifikāti: 

2002.-2003 Certificate – Goteborgs Universitet The Sahlgrenska Academy Faculty of Health and 
Caring Sciences Institute of Nursing Certificate in Nursing pedagogy (5 KP – 7,5 ETC) 
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2000.-2001.Certificate – Goteborgs Universitet The Sahlgrenska Academy Faculty of Health and 
Caring Sciences Institute of Nursing Certificate in Nursing pedagogy (5KP – 7,5 ETC) 
2000. – sertifikāts „Ētika medicīnas izglītībā”, VPO, UNECSO, Haifas universitāte,  Eilata, Izraēla 

Papildus izglītība, kursi: 

2007. – Piedalīšanās Yeonard oda Vinci projektā Holandē par studentu prakšu iespējām 
2006. – Piedalīšanās Yeonard oda Vinci projektā Holandē par studiju programmu salīdzināšanu. 
2004. – līdz šim laikam The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and 
Caring Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, Ethics in Nursing 
Science 
2004. – sertifikāts, starptautiskā konference „Pētniecība māsu izglītībā”, P.StradiĦa veselības un 
sociālās aprūpes koledža, Jūrmala 

 2004. – pedagogu forums „Mana skola Eiropas Savienībā”, Latvijas Pedagogu federācija 
 2000.Profesionālās izglītības finansēšanas sistēmas reforma PIAP, Rīga 
 1995. Izglītības programmu izstrāde, Pedagogisch technische hogeschool Nederland 
 1995.Māszinības, Starstoroms AMT, skolen for Sundhedsuddonnedlser, Dānija 
 1993. Māszinības, Starstoroms AMT, skolen for Sundhedsuddonnedlser, Dānija 
Valodu prasme: 
 Latviešu – dzimtā 
 Krievu – brīvi 
 AngĜu – brīvi 
 Vācu – ar vārdnīcas palīdzību 
Citas prasmes un intereses: 
 Darbs ar datoru programmās Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, internets 
 Autovadītāja B kategorijas apliecība 

 
                                             CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds: Antonija Zāăere 
 Dzimšanas dati: 1936.gada 26.novembrī 
Izglītība: 
 1957.-1963. Rīgas medicīnas institūts, ārstniecības fakultāte, ārsts 
 1955.-1957. Rīgas 4.medicīnas skola, feldšeris 
 1944.-1955. Aizputes vidusskola 
Profesionālā darbība: 
 1993. – līdz šim laikam Liepājas medicīnas koledža, lektore 

1993.-2002.Medicīniski-sanitārā daĜa „Liepājas metalurgs”, poliklīnika, neirologs, dežūras stacionārā 
1976.-2002.Medicīniski-sanitārā daĜa „Liepājas metalurgs” , terapijas – neiroloăijas nodaĜa, vadītāja 

 1975.-1976.Starprajona Darba ekspertīzes ārstu komisija, priekšsēdētāja un neirologs 
 1966.-1976.GrobiĦas poliklīnika, galvenā ārste un neirologs 
 1963.-1966.Pansionāts „IĜăi”, ārste, GrobiĦas poliklīnikā – neirologs 
 
Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs: 

2004. – Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca „Aterosklerotiskās izmaiĦas galvas smadzenēs. Insulta 
riska faktori un to profilakse Liepājas rajona mediėiem” 
2004. – MSD Liepājas metalurgs, „Aprūpes problēmas pie perifērās nervu sistēmas saslimšanām” 
2003. – Liepājas speciālā internātskola, „Bērnu un pusaudžu uzvedības traucējumi pie vieglas un 
vidējas debilitātes pakāpes” 
2002. – Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca, „Triekas pacientu aprūpe mūsdienīgās aprūpes 
aspektā” 

Pēcdiploma izglītojošais darbs māsām: 
2003. – MSD „Liepājas metalurgs” „Aprūpes problēmas pie CNS infekciozām saslimšanām, šo 
slimību profilakse” 
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1999. – Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca „Aprūpes problēmas pie asinsrites traucējumiem galvas 
smadzenēs” 

Profesionālie sertifikāti: 
 1996. – Vispārējā neiroloăija, Neirologu asociācijas sertifikāts Nr. 17499 
Papildus izglītība, kursi: 
 2001.-pieredzes apmaiĦas vizīte Gēteborgas universitātes māsu fakultātē un slimnīcās 
 1999.-kursi sakarā ar PHARE programmas ieviešanu 
 1967.kursi specializācija neiroloăijā. 
Valodu prasme: 
 Latviešu – dzimtā 
 Krievu – brīvi 
 AngĜu – ar vārdnīcas palīdzību 
 

CURRICULUM VITAE 
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds: Māris NaĜivaiko 
 Dzimšanas dati: 1962.gada 29. aaugusts 
Izglītība: 
 1986. – Rīgas medicīnas institūts Ārstniecības fakultāte 
 1980 – Ventspils 4. vidusskola 
Darba pieredze: 
 2006. – līdz šim brīdim Liepājas Reăionālās slimnīcas ėirurăijas bloka vadītājs 
 1991. – 5. ėiruăijas nodaĜas vadītājs Liepājas pilsētas centrālajā slimnīcā 
 1986. – 1991. – Ventspils pilsētas un rajona slimnīca ārsts – ėirurgs 
Profesionālo asociāciju biedrs: 
 1990. līdz šim brīdim Ėirurgu asociācijas biedrs 
Pēcdiploma apmācība: 
 2007. – kopā ar LMK piedalīšanās Yeonard oda Vinci projektā par studentu prakšu vietu 
 optimizāciju 
 2005. – Proktoloăijas kursi GaiĜezera klīniskajā slimnīcā 
 2002. – Pieredzes apmaiĦa abdominālajā ėirurăijā Vesterosas slimnīcā Zviedrijā 
 1997 – Vesterberijas hospitālis ASV 
 1995. – Johnson&Johnson lapraskopiskās ėirurăijas treniĦu kurss Rīgā 
 1988. – Neatliekamās ėirurăijas kursi Sankt-Pēterburgā, Krievijā 
Klīniskie pētījumi: 
 2002. – 2003. – 3. fāzes multicentrisks dubultakls antibiotiėu pētījums 
Valodas: Latviešu, krievu, angĜu – pārvaldu 
 Norvēău – ar vārdnīcas palīdzību 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds: Alda Dzērve 
 Dzimšanas dati: 1965.gada 13. aprīlī  
Izglītība: 

2003. –2005. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Izglītības zinātĦu  maăistrs pedagoăijā, Pedagoăijas 
Teorija un vēsture 
1999. –2003. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, otrā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība, sociālā 
darbinieka kvalifikācija un profesionālais bakalaurs sociālajā darbā 
1980.–1984. Liepājas Lietišėā Mākslas vidusskola, ādas mākslinieciskās apstrādes specialitāte   

Profesionālā darbība: 
1994. – līdz šim laikam Liepājas medicīnas koledža, bibliotekāre, lektore  
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1986.–1994. Liepājas tehniskās inventarizācijas birojs, tehniėe 
  1984.–1986. Sporta bāžu pārvalde, mākslinieks – noformētājs 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2004. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas Teorija un vēsture, tēma - Izglītības 
motivācijas un gribas nozīmīgums medicīnas māsu profesionalitātes ieguvē 
2003. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, otrā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība, sociālā 
darbinieka kvalifikācija un profesionālais bakalaurs, tēma – Bezdarbs – viens no sievietes 
pašapziĦas un pašvērtējuma postošākajiem faktoriem 

Zinātnisko darbu prezentācijas: 
2004. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas Teorija un vēsture, tēma -  Cilvēka 
psiholoăiskās attīstības īpatnības jauniešu vecuma posmā dažādu autoru skatījumā / Šprangers E., 
Eriksons E., Karpova Ā./ 
2004. – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, tēma – Latvian Health Care Policy 
and Patient rights 
2003. –The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, tēma – Saskarsmes mācības 
nepieciešamība māsu  profesionālajā attīstībā 

Profesionālie kursi: 
 2005. 08. – Kursi Integrētā informācijas sistēma „Alise” 

22. 04.2004. – Bērnu bibliotekārā apkalpošana, 5 stundas 
 2003. Pieaugušo izglītības centra kursi „Aktualitātes bibliotēku darbā  

1999 – LPA kursi „Bibliotekārā darba organizācija skolu bibliotēkās”, 
Profesionālie sertifikāti: 

2002.- 2003.- The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring 
Sciences, Department of Nursing, Sweden, Certificate in Nursing pedagogy (5 CP – 7,5 ECTS) 

 
Papildus izglītība, kursi  

2004. līdz šim laikam The Sahlgrenska Academy at Goteborg University,  Faculty of Health and 
Caring Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, Ethics in Nursing 
Science  

 2004.- Deju un kustību terapijas metode 
2004.- Pieaugušo izglītības centrs 15 stundu kursi „ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. Īsterapija 
vērsta uz atrisinājumu” 
2004.- studiju kursi „Dimumaudzināšana”, „Audzinošais mācību process”   Hildesheimas 
Universitātes profesoru Huberta Lorenca un  Rūdolfa Keka vadībā, 16 kontaktstundas, 1 KP 

 2003.- NRC „Vaivari” konference „Ăimenes ārstu un pašvaldību sadarbība 
                      invaliditātes profilaksē”  
 
 
Valodu prasmes: 
          Latviešu – dzimtā 
           Krievu – brīvi 
           AngĜu – ar vārdnīcas palīdzību   
Citas prasmes: 
 Darbs ar datorprogrammām – Integratīvā informācijas sistēma – ALISE;  bibliotēkas programma – 
LIS; Microsoft Windows – 2000; Tildes datorvārdnīca – 98;Microsoft Office – 97 
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CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds: Tamāra Razuvajeva 
 Dzimšanas dati: 1957.gada 11. decembrī 
Izglītība: 
 1975.-1983. Rīgas Medicīnas institūts, ārstniecības fakultāte, ārsts 
 1965.-1975. Ludzas rajona Zilupes vidusskola 
Profesionālā darbība: 
 2003.- līdz šim laikam Liepājas medicīnas koledža, docente 
 1984.-2003. Liepājas Centrālā slimnīca,pulmanoloăijas nodaĜa, ārsts-ordinātors 
 1983. – 1984. Liepājas pilsētas centrālās slimnīcas uzĦemšanas nodaĜas vadītāja 
Zinātnisko darbu prezentācija: 

2003. – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Learning in Nursing  Science, Sweden, tēma – Pēcdiploma apmācības 
kurss māsai klīniskajā aprūpē” 

Papildus izglītība, kursi: 
           2008., 17.-19.09. – starptautiskais transfuziologu kongress; Rīga 
           2007., 28.11. – konference „Pretsāpju terapija”; Rīga 

2004. –The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, Ethics in Nursing Science 

– Pasaules brīvo latviešu apvienības kursi – ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. Īsterapija, 
vērsta uz atrisinājumiem 

– Hildesheimas Universitātes studiju kursi – Dzimumaudzināšana. Audzinošais mācību 
process 

  – Pēcdiploma apmācības kursi „Klīniskajā farmakoloăijā” 
 2003. Kvalifikācijas kursi – Medikamentozās aprūpes procesa organizēšanā 

 – sertifikāts „Endokrīnās slimības un pacientu aprūpe” 
  – sertifikāts „Hospitālās infekcijas, tās profilakse” 

- Kvalifikācijas kursi – Ăimenes plānošana. Ieskats HAT terapijā 
2002. –sertifikāts „Arteriālās hipertensijas mūsdienīga ārstēšana un pacienta medikamentozā 
aprūpe”  

  -  Kvalifikācijas kursi – Stomas pacientu aprūpē 
        - Kvalifikācijas kursi – Gremošanas orgānu sistēmas ėirurăiskas saslimšanas un pacientu 

aprūpe 
             - Sertifikāts konferencē – Drošības aspekti pacientu aprūpē 
 1989.- kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, Rīgas Medicīnas institūts 
 1983.-1984.internatūra, Liepājas Centrālā slimnīca 
Valodu prasme: 
 Latviešu – brīvi 
 Krievu – dzimtā 
 AngĜu – sarunvalodas līmenī 
Citas prasmes: 
 Darbs ar datorprogrammām – Microsoft Windows – 2000; Tildes datorvārdnīca – 98 
 

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati:  
 Vārds, uzvārds: Dace Zemīte 
 Dzimšanas dati: 1974.gada 05.jūlijā 
Izglītība:  
 1992.-1981.Latvijas Medicīnas akadēmija, Medicīnas fakultāte, ārsts 
 1981.-1992.Rīgas 6.vidusskola 
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Profesionālā darbība: 
1998. – līdz šim laikam Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca, klīniski-diagnostiskā laboratorija, 
laboratorijas ārsts 

Darbs amatu savienošanā: 
 2005. – RSU pasniedzēja 

2000. – līdz šim laikam Liepājas tuberkulozes slimnīca, klīniski-diagnostiskā   
 laboratorija, laboratorijas vadītāja 
 1999. – līdz šim laikam Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Vides zinātĦu katedra, lektors 
 1999. – līdz šim laikam Liepājas medicīnas koledža, lektore 
Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs: 

2004. – Ārstu konference, Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca, „Acinetobacter spp. Nozīme brūču 
infekcijā” 
2002. – Ārstu konference, Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca, „Nozīmīgākie mikroorganismi 
intrahospitālās infekcijas attīstībā Liepājas Centrālā slimnīcā” 
2002. – Ārstu konference, Liepājas tuberkulozes slimnīca, „Eozinofilo leikocītu atradnes nozīme 
klīniskajā krēpu analīzē” 

Profesionālie sertifikāti: 
 2006. – transfuziologa sertifikāts 
 2003. – laboratorijas speciālista sertifikāts 
Papildus izglītība, kursi: 
 2004. – Kvalitātes vadība medicīnas laboratorijās, Personāla sertifikācijas  institūts 
 2004. – AngĜu valodas kursi, Valodu mācību centrs 
 2001. – Imūnhematoloăija, Zalcburga 
 2001. – Mikrobioloăija, hematoloăija, bioėīmija, P.StradiĦa klīniskās universitātes slimnīca 
 2000. – Imūnhematoloăija, Valsts asinsdonoru centrs 
Valodu prasme: 
 Latviešu – dzimtā 
 Krievu – brīvi 
 AngĜu – brīvi  
Citas prasmes un intereses: 
 Autovadītāja B kategorijas apliecība 
 Darbs ar datoru programmās Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, internets  

 
CURRICULUM VITAE 

 
Vārds:   Dagnija Deimante – Hartmane 

Adrese:   SiĜėu 16-62 

    Liepāja, LV-3405 

Tālrunis:   634 85369; 26434912 

Dzimšanas gads: 1961.gada 15.oktobris 

Ăimenes stāvoklis: precējusies 

Izglītība:   

 2008. g. – studijas doktorantūrā ( pedagoăija, Liepājas Universitātē)   
 2000.g.- 2002.g. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
 (izglītības zinātĦu maăistra grāds izglītības darba vadībā)  
 1979.g. – 1984.g – Latvijas Valsts Universitāte 
 (filologa, pasniedzēja kvalifikācija angĜu valodas un literatūras specialitātē) 
 1968.g. – 1979.g – Liepājas 10. vidusskola 
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Kursi: 

 2007.g. – Profesionālās meistarības pilnveide angĜu valodas skolotājiem izglītības satura 
 īstenošanai vispārējā vidējā izglītībā ( programmas kods A-9014140433). 
 2007.g. – Pilsoniskā audzināšana un skolēnu saskarsmes un sadarbības prasmju  veicināšana 
 (programmas kods A2 – 9014950081). 
 2002. – 2003. g. – Mentor training course ( Lielbritānijas Padomes un LR Izglītības un Zinātnes 
 ministrijas organizēti mentoru apmācības kursi). 
 2002. g. – Skolēnu sasniegumu vērtēšanas metodiskie aspekti angĜu valodas apguves procesā ( LR 
 IZM ISEC) 
 2000. g. – Professional development program for English language instructors (RTU Rīgas 
 Biznesa institūts). 
 1998.g. – 2001. g. – English Language Teaching ProfessionalDevelopment Programme ( 
 Lielbritānijas Padomes organizēti kursi). 
 1997. – 1998. g. – K.Popper  Debate Program ( treneru apmācība starptautiskā  konferencē). 
                                               
Darba pieredze:  
 2000.g. līdz šim brīdim – angĜu valodas skolotāja Liepājas 1. ăimnāzijā. 
 1997.g. līdz šim brīdim – angĜu valodas pasniedzēja Liepājas Medicīnas koledžā. 
 2005.g. – 2006. g. angĜu valodas skolotāja Avondale pamatskolā Atlantā, ASV. 
 1982.g. – 2000.g. – angĜu valodas skolotāja Liepājas RaiĦa 6.vidusskolā. 
Prasmes: Prasme strādāt ar datoru 
  Valodu prasmes – latviešu (dzimtā) 
        krievu (pārvaldu labi) 
        angĜu (pārvaldu labi) 
                                                         vācu (elementārā saziĦas līmenī) 
 
                                                CURRICULUM VITAE 
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds: Normunda OzoliĦa 
 Dzimšanas dati: 1959. gada 14. augustā 
Izglītība: 
           2007.-2008. Liepājas medicīnas koledža, Māsu palīgs 
 2005. -2008. RTU Ražošanas kvalitātes institūta maăistrantūra, Visaptverošā kvalitātes vadība. 
Vispārējās kvalitātes vadītājs. 

2000. -2002. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pieaugušo izglītības centrs, Arodpedagoăiskā 
izglītības programma, arodpedagogs  
 1981.-1986. Maskavas tirdzniecības institūts, kvalifikācija – prečzinis 
 1979.-1981. Liepājas 1.vakara vidusskola 
Profesionālā darbība: 
 1993. līdz šim laikam Liepājas medicīnas koledža, saimniecības daĜas vadītāja, lektore, kursa 
kuratore 
 2004. – 2007. Mācību centrs ”BUTS” lektore. 
 1980.-1993. Galantērijas kombināts „Lauma”, 39.saimniecības daĜa, vadītāja 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
           2007. RTU, tēma – Veiksmīga cilvēkresursu politika – personāla vadības kvalitātes rādītājs 
 2002. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pieaugušo izglītības centrs, Arodpedagoăiskā izglītības 
 programma, tēma – Jauniešu pozitīvas pašizjūtas veicināšanas Liepājas medicīnas skolā 
 2001. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pieaugušo izglītības centrs, Arodpedagoăiskā izglītības 
 programma, tēma – AudzēkĦu adaptācijas process Liepājas medicīnas skolā 
Zinātnisko darbu prezentācijas: 
 2004. – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
 Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, tēma –  Māsas ētikas principi 
 pacientu aprūpē 
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 2003. –The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
 Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, tēma – Paliatīvo pacientu aprūpe 
Profesionālie sertifikāti: 
 2007. kursi Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aăentūra. Drošas darbvietas 
 iniciatīva. 
 2007. SDSPA ”Attīstība”  Valsts garantētie sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi 
 2003.- kursi Profesionālo studiju skolā „Citadele”, apliecība „Lietvedība un arhivēšana” 
 2003. – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
 Department of Nursing,  Learning in Nursing Science,  credits (7,5 ETCS), Sweden 
Papildus izglītība, kursi: 
 2008. Profesionālo studiju skola. Civilā aizsardzība. 
            2008. SIA”Rkspresdruka” Darba vides risku novērtēšana darba vietās. 
            2008. PSI Darba medicīna. Darba aizsardzības aktualitātes veselības aprūpes sistēmā. 
            2007. Kuldīgas PIC. Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšana. 

2007. Profesionālo studiju skola ”Citadele” Darba aizsardzība. 
2007. Kursi A/S „Latvijas Gāze” Mācību centrā, apliecība – speciāliste automātiskās darbības katlu 

 mājā 
           2005. SIA”RAJOS” Valts iepirkumu procedūras ES ietvaros 
 2005.SIA”Kurzemes apmācību centrs” Elektroniskie dokumenti 
 2004. – līdz šim laikam The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health 
 and Caring Sciences, Department of Nursing,  Learning  in Nursing Science, Sweden, Ethics in 
 Nursing Science  
 2003.  profesionālās pilnveides izglītības kursi „Ugunsdrošība un elektrodrošība”,  apliecība 
 2002.-2003. psiholoăijas kursi Mācību centrā „Madri”, sertifikāts 
 2001. datorkursi „Liepājas tirdzniecības un Rūpniecības kamera”, sertifikāts 
 2001. Liepājas UzĦēmējdarbības Atbalsta centrs, grāmatvedības pamati,  apliecība 
 2001. Liepājas UzĦēmējdarbības Atbalsta centrs, personības attīstības    
 programma „Sieviete biznesā”, apliecība 
Valodu prasmes: 
 Latviešu – dzimtā 
 Krievu – brīvi 
Citas prasmes un intereses: 
 Darbs ar datoru programmās Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, internets 
 Autovadītāja B kategorijas apliecība 
                             

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati:  
  Vārds, uzvārds: Ira Stūre 
  Dzimšanas dati: 1944.05. novembrī 
Izglītība:  

2005.– RSU, Māsu zinību fakultāte, Māszinības bakalaurs 

2000.-2002. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pieaugušo izglītības centrs, Arodpedagoăiskā izglītības 
programma, arodpedagogs 

1959.-1962. Liepājas medicīnas skola, medicīnas māsa 

     1951.-1959. Liepājas 1.vidusskola 

Profesionālā darbība: 

 1994. līdz šim laikam Liepājas medicīnas koledža, lektore 
1984.-1994.Liepājas pilsētas medicīniski-sanitārā daĜa „Liepājas metalurgs”, ėirurăijas 
anestezioloăijas māsa 
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 1962.-1984.Liepājas rajona Centrālā slimnīca Priekulē, ėirurăijas-anestezioloăijas, operāciju  māsa 
Zinātniski pētnieciskā darbība 

2002.-  Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pieaugušo izglītības centrs, Arodpedagoăiskā izglītības 
programma, tēma – Interaktīvās mācību metodes pielietošana attiecībā uz zināšanām un izpratni 
mācību procesā Liepājas medicīnas skolā 
2002.-  Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pieaugušo izglītības centrs, Arodpedagoăiskā izglītības 
programma, tēma – Saskarsmes mācības pozitīvā ietekme māsu profesijas apguvē  

Zinātnisko darbu prezentācijas: 
2004. – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, tēma –  Medicīnas māsu ētikas 
principi un to pielietojums praksē 
2003. –The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, tēma – Saskarsmes mācības loma 
paliatīvo pacientu aprūpē 

Profesionālie sertifikāti: 
2003. – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and  Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, 5 credits (7,5 ETCS), Sweden 
2001. – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Nursing Science, 5 credits (7,5 ETCS), Sweden 

  1996.- Rīgas Pedagoăiskā augstskola, arodpedagoăiskā izglītība (18 KP) 

Papildus izglītība, kursi: 

  2006. – Organisma eliminācijas nodrošinājums pacientiem caur stomas atveri, Pēcdiploma kursi  
 māsām un māsu palīgiem 

2004. – līdz šim laikam The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring 
Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, Ethics in Nursing Science   

 2004. – kursi „Plaušu, videnes un barības vada ėirurăija un aprūpes process” 
 2003. – kursi „Ėirurăisku pacientu aprūpes process” 
 2002. - Kvalifikācijas celšanas kursi māsu profesionālās izglītības centrā 

 2001. - mācību materiālu izstrāde „Ėirurăijas pamati” māsu palīgu izglītībā 

 1999. - Kvalifikācijas celšanas kursi medicīnas māsu izglītībā 
Valodu zināšanas:  

Latviešu – dzimtā 

Krievu  - brīvi 

Vācu -  sarunvalodas līmenī 

Lietuviešu – sarunvalodas līmenī 

Citas prasmes un intereses: 

 Darbs ar datoru programmā Microsoft Word 

 Autovadītāja B kategorijas apliecība 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds: Hilda Vītola 
 Dzimšanas dati: 1940.gada 04. aprīlī 
Izglītība: 

2000.-2001. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pieaugušo izglītības centrs, Arodpedagoăiskā 
izglītības programma, arodpedagogs 

 1958.-1960.Liepājas medicīnas skola, medicīnas māsa 
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 1954.-1958.Liepājas 1.vidusskola 
Profesionālā darbība: 
 1996. līdz šim laikam Liepājas medicīnas koledža, vecākais speciālists –  prakšu vadītāja 
 1986.-1996.Liepājas Centrālā slimnīca, galvenā medicīnas māsa 
 1961.-1986.MID Sarkanais metalurgs, poliklīnikas vecākā medicīnas māsa 
 1960.-1961.Onkoloăiskā slimnīca, medicīnas māsa 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2001. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pieaugušo izglītības centrs, Arodpedagoăiskā izglītības 
programma, tēma – Emocionālās spriedzes mazināšanas iespējas jauniešu vidū  

Zinātnisko darbu prezentācijas: 
2004. – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, tēma –  Medicīnas darbinieku ētikas 
normas un likumdošana Latvijā 
2003. –The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, tēma – Māsas un pacienta 
mijiedarbības veicināšana – reflektīvo prasmju integratīvā apguve 

Profesionālie sertifikāti: 
2003. – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and  Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, 5 credits (7,5 ETCS), Sweden 
2001. – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and  Caring Sciences, 
Department of Nursing,  Nursing Science, 5 credits (7,5 ETCS), Sweden 

Papildus izglītība, kursi: 
2008. – Konference „ Latvijas iedzīvotāju uzturs un veselība” 
2008. – 5 zinātniski pētnieciskā konference „ Māsas prakses pētniecības pieredze” 
2008. – Studentu pētnieciskā konference „ Pētniecības ieguldījums veselības aprūpes prakse” 
2008. – Kurzemes reăiona māsu seminārs „ Māsu prakses aktualitātes” 
2006. – Māsu pedagoăija (60 KP) 
2006. – G. Instillagel – jaunākie sasniegumi pie kateterizācijas (10 KP) 
2005. – Māsu darba process un pacientu aprūpes problēmas (20 KP) 
2005. – Kndokrinoloăija 18 KP  
2004. -2006.The Sahlgrenska Academy at Goteborg University,  Faculty of Health and Caring 
Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, Ethics in Nursing Science   

 2003. – sertifikāts „Endokrīnās slimības un pacientu aprūpe” 
 2003. – sertifikāts „Jaundzimušo periods. ZīdaiĦu periods” 
 2003. – sertifikāts „Hospitālās infekcijas, tās profilakse” 

2002. –sertifikāts „Arteriālās hipertensijas mūsdienīga ārstēšana un pacienta medikamentozā 
aprūpe”  

 2002. konference „Drošības aspekti pacientu aprūpē”; 
2001. semināru cikls „Kā pārvarēt stresu?”, Mātes un bērna izglītojošais sociālā atbalsta centrs  

 2001. 1.Latvijas māsu un vecmāšu kongress; 
 2001. Starptautiska konference „Eiropas māsu izglītības koncepcija”; 
 2000. seminārs „Augšējo elpceĜu vīrusu infekcijas”; 
 2000. seminārs „Māsu izglītības nozīme veselības aprūpes sekmēšanā”; 
 2000. konference „Kompleksa bērna attīstības novērtēšana un veicināšanas interdisciplinārajā 

bērnu attīstības centrā”; 
Valodu prasme: 
 Latviešu – dzimtā 
 Krievu – brīvi 
 AngĜu –  ar vārdnīcas palīdzību 
Citas prasmes un intereses: 
 Darbs ar datoru programmās Microsoft Word, internets 
 

 



  

 49

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds: Zinaida Plavoka 
 Dzimšanas dati: 1958.gada 29. jūlijā 
Izglītība: 

1983. Rīgas Medicīnas institūts, ārstu kvalifikācijas celšanas fakultāte,  specializācijas kursi, 
dermatovenerologa specialitāte  

 1976.-1982. Rīgas Medicīnas institūts, ārstniecības fakultāte, ārsts 

 1965.-1976.Dagdas vidusskola, Krāslavas rajons 

Profesionālā darbība: 

 2003. līdz šim laikam Vecliepājas PVAC, privātprakse dermatoveneroloăijā 
 1983.-1985. Balvu poliklīnika, dermatovenerologs; 
 1982.-1983. Šėilbēnu lauku slimnīca, Balvu rajons, galvenais ārsts-terapeits 
 1980.-1982. P.StradiĦa klīniskā slimnīca, 27.kardioloăijas nodaĜa, medicīnas māsa 
 1978.-1980. P.StradiĦa klīniskā slimnīca, 27.kardioloăijas nodaĜa, sanitāre 
Darbs amatu savienošanā: 
 1999. līdz šim laikam amatu savienošanas kārtībā Liepājas medicīnas koledža, lektore 

1995. – Psihoneiroloăiskā slimnīca, konsultācijas psihoneiroloăiskiem pacientiem   
1993. – Liepājas pilsētas I poliklīnikā un Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca, infekciju nodaĜa, 
dermatovenerologs 
1985. – Liepājas ādas veneroloăiskais dispansers, ambulatorā pieĦemšana un stacionārs, 
dermatovenerologs 

Profesionālie sertifikāti: 
            2005. – iegūts resertifikāts dermatoveneroloăijā Nr. 13779 
 2000.- iegūts resertifikāts dermatoveneroloăijā Nr.13779 
 1995.- sertifikāts dermatoveneroloăijā Nr.13779  
Papildus izglītība, kursi: 

1993.-2003. Latvijas Infektoloăijas centrs, teorētiskais un praktiskais apmācības kurss infekciju 
slimībās 
1989. Rīgas Medicīnas institūts, Ārstu kvalifikācijas celšanas fakultātes un Mc Master universitātes 
Medicīnas fakultātes dermatoveneroloăijas nodaĜas (Hamiltona, Kanāda) kopēji organizēti 
kvalifikācijas celšanas kursa nodarbība 

Valodu prasme: 
 Latviešu – dzimtā 
 Krievu – brīvi 
 AngĜu –  sarunvalodas līmenī 
 

CURRICULUM VITAE  
 
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds: Ilze Gaile 
 Dzimšanas dati: 1964.gada 31. maijā 
Izglītība: 
  2006. – Rīgas StradiĦu Universitāte, Eiropas studiju fakultāte, doktorantūra  
 2002.-2004. Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un Psiholoăijas institūts, izglītības zinātĦu  maăistrs 
pedagoăijā 
 1999.-2002. – Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte, Veselības zinātĦu bakalaurs 
 1979.-1982. – Rīgas 3.medicīnas skola, medicīnas māsa 
 1971.-1979. – Siguldas 1.vidusskola 
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Profesionālā darbība: 
 2002. līdz šim brīdim Liepājas medicīnas koledža, lektore 
 1999.-2002. Liepājas pilsētas Centrālās slimnīcas Kurzemes PAC, medicīnas māsa 
 1995.-1999. Liepājas pilsētas Centrālās slimnīcas Kurzemes PAC, virsmāsa 
 1985.-1995. Liepājas pilsētas Apvienotā bērnu slimnīca, jaundzimušo nodaĜas vecākā māsa 
 1982.-1985. Liepājas pilsētas Apvienotā bērnu slimnīca, jaundzimušo nodaĜas medicīnas māsa 
Darbs amatu savienošanā: 
 2005. – RSU lektore 
 1999. -  BOVAS BKUS Neonatoloăijas Centrs 

1993.-1994. Liepājas medicīnas skola, pasniedzēja 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
           2008.- projekta “Māsu prakses aktualitātes” sagatavošana, 
                       Kurzemes māsu semināra vadība 
           2008.- studentu zinātniskās konferences” Pētniecības ieguldījums veselības aprūpes praksē” 

organizēšana un vadīšana  
      2008.- zinātniskā darba publikācija „Topošo profesionāĜu augšupejoša  mobilitāte- valsts pozitīvas    
 attīstības garants”, RSU zinātnisko rakstu krājumā 

  2004. – Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un Psiholoăijas institūts, izglītības zinātĦu maăistrs, 
 zinātniski pētnieciskais darbs, tēma – Mācīšanās motīvi un sasniegumi māsu profesionālajā 
 izglītībā  

          2002. – Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte, Veselības zinātĦu bakalaurs, zinātniski 
 pētnieciskais darbs, tēma – Māsas loma  jaundzimušo aprūpes nodaĜā darbā ar jaundzimušo un 
 viĦa vecākiem 
Zinātnisko darbu prezentācija:  
            2008.- Liepājas pedagoăijas akadēmijas Sociālo zinātĦu katedras organizētā 11.  starptautiskā 
 konference “Sociālā partnerība un dialogs”, prezentācija ”Studējošo mācīšanās motivācijas izpēte 
 sociālās problēmas risinājuma kontekstā” 

          2007.- RSU Interdisciplinārā starptautiskā zinātniskā konference ”Sabiedrība. Veselība. 
 Labklājība.” Zinātniski pētnieciskā darba “Topošo medicīnas profesionāĜu augšupejoša 
 mobilitāte” daĜas prezentācija 

           2004. – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring 
 Sciences, Department of Nursing, Learning in Nursing Science, Sweden, tēma –  Medicīnas 
 darbinieku ētikas normas un likumdošana Latvijā 
 2003. – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring 
 Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, tēma – Māsu 
 pēcdiploma apmācības kurss bērnu aprūpē ārpusstacionāra iestādēs 
Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs: 

           2007.- 10. Starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā”, 
 referāts Topošo profesionāĜu augšupejoša mobilitāte- izglītotas sabiedrības garants 

           2007.- 2. Starptautiskā zinātniski- pētnieciskā konference “Pētniecība  kā studiju procesa un 
 prakses virzītājs veselības aprūpē”, referāts 

           2006.- RSU ESF starptautiskā akadēmiskā personāla zinātniskā konference “Atstumtība un 
 nedrošība- risks un risinājumi”, referāts 

            2005. – zinātniskā konference KauĦas Medicīnas koledža, tēma – Mācību motivācija profesionālā 
 māsu studiju programmā 

2003. – zinātniska konference LMA, tēma – Māsas loma jaundzimušā un mātes saiknes 
 veidošanā intensīvās terapijas nodaĜā  
 2002. – zinātniska konference, V referāts LMA BMA, tēma – Ăimene jaundzimušo intensīvās 
 aprūpes nodaĜā 
 2000. – zinātniska konference anestēzijas un intensīvās terapijas  māsām, XI referāts, tēma – 
 Termoregulācijas nodrošināšana jaundzimušajiem pirms un pēcoperācijas periodā 
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 1998. – starptautiska konference, referāts AIHAs – Latvijas – Igaunijas māsu konferencē 
 plenārsēdē, tēma – Ētiskie aspekti mātes un bērna veselības aprūpē, priekšlasījums 
 neonatoloăijas sekcijā „Mākslīgā plaušu ventilācija jaundzimušajiem, māsas loma aprūpē 
Tālākizglītības vadītās kursu programmas māsām:    

           2008.- kursi māsām I/V pieeja un medikamentu ievades īpatnības bērnu vecumā 

           2008.- kurss māsām Māszinības  

           2007.– kursu programma māsu reăistra atjaunošanai pirmā palīdzībā un reanimācijā 

           2007. – kursi Bērnu fiziskā, emocionālā un sociālā aprūpe vecuma posmā no 4- 12 gadiem  

           2006.- kursi Saskarsmes īpatnības pediatrisku pacientu aprūpē 
            2006.- kursi Palitatīvā aprūpe māsām un māsu palīgiem 
           2005.– ESF ietvaros kurss Māsu pedagoăija 
   Profesionālie sertifikāti: 
 2006. – Sertifikāts bērnu māsas specialitātē 
 2005. – KauĦas medicīnas koledža, sertifikāts „Pētniecība un prakse” 

2003. – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring 
 Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, 5 credits (7,5 ETCS), Sweden 
 2001. – sertifikāts bērnu māsu specialitātē 
 1999. – sertifikāts International Reliefe Teams Neonatālā mācību  programma 
 1998. – sertifikāts, AIHAs – Latvija – Igaunija māsu konference Māsas un vecmātes loma mātes 
 un bērna veselības aprūpē 
 1997. – sertifikāts, ZiemeĜu Ministru Padomes kursi veselības ekonomikā un veselības 
 plānošanā  
Papildus izglītība, kursi: 

2008. – studentu zinātniskās konferences “Pētniecības ieguldījums veselības aprūpē” sagatavošana  
2008. – 5. zinātniski pētnieciskā konference “Māsas prakses pētniecības pieredze” 
2007. – piedalīšanās Yeonard oda Vinči projekta “Starpinstitucionālas komandas izveide studiju 

procesā” ietvarā Nīderlandē ROC Aventus centrā Deventerā 
2007. – zinātniski pētnieciskā konference “Pētniecība kā studiju procesa un prakses virzītājs 

veselības aprūpē” 
2007. – pirmās palīdzības instruktoru kursi 
2007. – LPVAKA 2. starptautiskā konference “Dzīves kvalitāte slimībā un nāvē- starpdisciplināra 

pieeja” 
2007. – 4. zinātniski pētnieciskā konference “Māsas prakses pētniecības pieredze” 
2007. – Latvijas medicīnas koledžu studentu pētniecības konference “Pētniecība- studiju un prakses 

mijiedarbība” 
2006.- starptautiskā zinātniskā konference “Pētniecības nozīme veselības un sociālās aprūpes 

studijās” 
2006. – 3. zinātniski pētnieciskā konference “Māsas prakses pētniecības pieredze” 

          2006.– Bērnu veselības veicināšana un aprūpe, lekciju kurss pēcdiploma izglītībai 
           2005. – starptautiskā zinātniski pētnieciskā konference “Māszinības kā vērtība mainīgā izglītības 

telpā” 
            2005. – Latvijas medicīnas koledžu studentu pētniecības konference “Veselības problēmu 

identifikācija Latvijā” 
            2004. –līdz šim laikam The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and 

Caring Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, Ethics in 
Nursing Science   

            2003. – konference “Laikmets un skolotājs”, Latvijas Universitāte,  Pedagoăijas un Psiholoăijas 
institūts 

 2002. – sertifikāts, konference „Drošības aspekti pacienta aprūpē” 
     2002. – sertifikāts starptautiskos kursos „Mūsdienīgi aspekti   bērna veselības aprūpē dažādos     
 dzīves periodos, Zviedrijas Allmanmedicinsk Centrum Ostergotland un Latvija 
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 2001. – sertifikāts, 5.Starptautiskais medicīnas seminārs, Talsi 
           2001. – sertifikāts, Bērnu un jaundzimušo intensīvās terapijas un neatliekamās palīdzības kursi 
           2000. – sertifikāts, konference „Anestēzija un intensīvā terapija pediatrijā” 
Valodu prasme: 
 Latviešu – dzimtā,  
           krievu – brīvi,  
           angĜu –  sarunvalodas līmenī 
Citas prasmes un intereses: 
 Darbs ar datoru programmās Microsoft Word, Microsoft Excel, Power    Point, internet 
 Autovadītāja B kategorijas apliecība 

 
CURRICULUM VITAE  

 
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds: Andžela Stūre 

Personas kods: 130573 -12172 
Ăimenes stāvoklis:  
 Precējusies 

Bērni: viens dēls 
Izglītība: 

2002.- 2004. –   Latvijas universitāte, Medicīnas fakultāte, Veselības zinātĦu maăistrs 
1998.- 2002. –  Latvijas Medicīnas Akadēmija / Rīgas StradiĦa Universitāte, Māszinību grāds 
1990.- 1992. –  Latvijas Sarkana Krusta 4. Medicīnas skola, medicīnas māsa 

 1980.- 1990. –  PreiĜu 2. Vidusskola 
Profesionālā darbība: 
 2004.- līdz šim laikam  –  Liepājas medicīnas koledža, lektore 

1999. – 2004. –  BOVAS P.StradiĦa KUS, kardioėirurăija  –  21.nod., medicīnas māsa 
1992. – 1998. –  PreiĜu rajona centrālā slimnīca, ėirurăijas nodaĜa, medicīnas māsa;  

Darbs amatu savienošanā: 
2003.- 2004. –   „MD centra zobārstniecība”, medicīnas māsa, administrators; 
2000.- 2003. –   Skaistumkopšanas salons„Kolumbīne”, masiere, administrators; 
1994. – 1995. – PreiĜu rajona centrālā slimnīca, operācijas māsa 
1989. – 1990. –  PreiĜu patērētāju biedrība, sekretāre; 

Uzstāšanās zinātniskajās konferences: 
2002. – International Comparative Nursing Module in Groningen,  „Māsu izglītības sistēma Latvijā”, 
„Māsu darba organizācija un aprūpes process Latvijā” 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2004. – Salgrenas medicīnas koledža pie Goteborgas universitātes, Zviedrijā, pieredzes apmaiĦa, 
mācīšanas metodoloăija, studentu pētnieciskie darbi. 
2004. – Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte, Veselības zinātĦu maăistrs, tēma – „Pacientu 
emocionālais stāvoklis pēc sirds operācijām” 
2002. – Latvijas Medicīnas Akadēmija / Rīgas StradiĦa Universitāte, Māszinību grāds, tēma – 
„Miokarda infarkta psiholoăiskie aspekti” 

Valodu  prasme: 
 Latviešu – brīvi 
 Krievu – dzimtā 
 AngĜu – labi 
 LatīĦu – spec. kurss 
Citas prasmes un intereses: 
 Darbs ar datoru programmās Microsoft Office 
 Autovadītāja B kategorijas apliecība – iegūta 1998. gadā 
 Masāžas kursi – 1992.gadā 
 Pēcdiploma izglītības kvalifikāciju nodrošinošie kursi  
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CURRICULUM VITAE  
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds: Kristīne Ozola 
 Dzimšanas dati: 1981. gada 10. oktobris 
Izglītība: 
 2008. – līdz šim Liepājas Universitāte, Doktorantūra 

2005. – 2007.– Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Izglītības zinātĦu vadības maăistrs   
 pedagoăijā 

2000. – 2004. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Psiholoăijas skolotāja  kvalifikācija 
1997. – 2000. – Draudzīgā Aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 
1988. – 1997. – Liepājas 1. vidusskola 

Profesionālā darbība: 
 2006. -2007. – Liepājas medicīnas koledža, Eiropas struktūrfondu un Yeonard oda Vinci  
 finansēto projektu izstrādātāja, realizētāja 
 2006. – līdz šim Liepājas medicīnas koledžas Tālākizglītības kursu vadītāja 
 2006. – līdz šim Liepājas medicīnas koledžas Tālākizglītības kursu organizatore 
 2004. – līdz šim Liepājas medicīnas koledža, lektore 
 2004. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas uzĦemšanas komisijas locekle 
 2003. – Liepājas Sociālais aprūpes dienests, sociālā aprūpētāja centra 
 2002. – 2003. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Reăionālā Tālmācības laborante 
 2001.-2002. – AugĜu vairumtirdzniecības bāzes „Centrs” veikala „NamiĦš”pārdevēja 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 2008. – līdz šim laikam Liepājas Universitāte, Pedagoăijas un Psiholoăijas fakultāte, 
 Pedagoăijas katedra, tēma – „Sociālo kompetenču attīstīšana elastīgas mācīšanas vidē   
 koledžā” 
 2005.-2007.-Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pieaugušo izglītības centrs, tēma –  „Profesionāla 
medmāsa mūsdienu veselības aizsardzības sistēmā” 
 2004. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas fakultāte, psiholoăijas katedra, tēma – 
„Saskarsmes problēmas pusaudžu vecumposmā” 
 2003. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas fakultāte, Psiholoăijas un pedagoăijas 
katedra, tēma – „Saskarsme pusaudžu   vecumposmā ” 
Zinātnisko darbu prezentācija: 
 2002. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Reăionālais Tālmācības centrs,  tēma – „Sociālā  
 iesaiste” 
 2001. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas fakultāte, Psiholoăijas un pedagoăijas  
 katedra, tēma – „Vardarbība pret bērnu”   
Tālākizglītības izglītojošais darbs: 
 2007. – lekciju kurss ārstu palīgiem, māsām, māsu palīgiem „Neverbālās 

komunikācijas īpatnību ievērošana aprūpes procesā” 
2006.- lekciju kurss ārstu palīgiem, māsām, māsu palīgiem „Efektīvas 
           saskarsmes veicināšana darbā ar klientu” 

Papildus izglītība, kursi: 
2008. 29.-30.05. – ārstniecības personu profesionālās pilnveides kurss 

„Intervija māsu praksē un pētniecībā”, Z. Priede KalniĦa, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā 
universitātes slimnīca” 

2008. 22.05. – studentu zinātniskā konference „Pētniecības ieguldījums Veselības aprūpes  
  praksē”, Liepājas medicīnas koledža 
 2008. 18.04. – māsu seminārs „Māsu prakses aktualitātes”, Liepājas medicīnas koledža 
 2006. 16.03. – tālākizglītības kurss „Cilvēka negatīvisma ietekme uz profesionālo darbību”,  
  Latvijas kristīgā akadēmija 
 2005. 22.02. – seminārs „Mācīšanās metodes”, A. Lanka, V/A Profesionālās izglītības attīstības  
  aăentūra 
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 2005. 26.01. – seminārs „Saskarsme un uzvedības kultūra”, V. Kincāns, SIA „Merkūrijs   
  konsultants” 

2003.11. – mācību kursi „Vecu un slimu cilvēku aprūpe”, Liepājas arodbiedrību mācību centrs 
 2003. 04. – lekcijas „Bērni, kuriem ir autisms un Asperberga sindroms – 

ikdienas praktiskā pieredze”, Stefan Ilstedt, Zviedrijas kristīgās palīdzības organizācija 
„Cerību Zvaigzne”  

 2001.-2002. – tālmācības kurss „Sociālā iesaiste”, RTU Tālmācības centrs, Stavangeras   
  Universitātes koledžas Skolotāju izglītības institūts  
Valodas prasme:  
 Latviešu – dzimtā 
 Krievu – sarunvalodas līmenī 
 AngĜu – sarunvalodas līmenī 
 Vācu – pamatzināšanas 
 Franču – pamatzināšanas 
Citas prasmes un intereses: 
 Darbs ar datoru programmās Microsoft Office, Internet Explorer 
 Autovadītāja apliecība – B kategorija 
 
                                  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds: Inga Krēvica 
 Dzimšanas dati: 1965.gada 20. aprīlī 
Izglītība: 
  2006. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, sociālais darbinieks – maăistratūra 

1999. –2003. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, otrā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība, sociālā 
darbinieka kvalifikācija un profesionālais bakalaurs sociālajā darbā 

 1983.-1986. – P.Dauges Rīgas 1. medicīnas skola, vecmāte 
 1972.-1983. – Priekules 1.vidusskola 
Profesionālā darbība: 
          2007.g. – līdz šim brīdim SIA „Kurzemes EGV” Aizputē – vecmāte 

2007. Liepājas medicīnas koledžas lektore  
1990. – 2007. Aizputes zonālā slimnīca, dzemdību nodaĜa, vecmāte 

 1986.-1989. Aizputes zonālā slimnīca, operāciju māsa 
 1983.-1986. – AZS poliklīnika, vecmāte, ĀP medicīnas māsa izsaukuma pieĦemšanā  
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2003. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, otrā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība, sociālā 
darbinieka kvalifikācija un profesionālais bakalaurs sociālajā darbā, tēma – HIV/AIDS slimnieku 
integrācija sabiedrībā 

Pēcdiploma izglītojošais darbs: 
 2004. – lekciju kurss „Topošo vecāku skola” 
 2004. – dalība „Mazulim draudzīga slimnīca” nosaukuma iegūšanā 
 2003.-2004. – pasākumi „Bērnu rīts ar vecākiem”, lekcija par tēmu „Mazulim droša vide” 
Profesionālie sertifikāti: 
 2003.g. – iegūts sertifikāts ar tiesībām vadīt lekciju kursu par zīdīšanas fizioloăiju, psiholoăiju, 
 vadīšanu un veicināšanu 
 2004. – atkārtoti iegūts sertifikāts vecmātes specialitātē 
 2004. – topošo vecāku skolas vadīšanas apliecība 

2004. – Medicīnas pārstāvja apliecība darbam farmaceitiskajā tirgū Latvijā, Medicīnas Biznesa 
akadēmija 
2003. – apliecība, UNICEF organizētie kursi ar iespēju apmācīt nodaĜas personālu „Zīdīšanas 
fizioloăijā, psiholoăijā, vadīšanā un veicināšanā” 
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 Papildus izglītība, kursi: 
 2008.g. – profesionālās pilnveides kurss Rīgas Dzemdību namā, ăenētikas centrā un 
 ginekoloăiskās klīnikas „LAGS – centrā par grūtnieces, dzemdētājas izmeklēšanas, novērošanas 
 metodēm, USG, asins kabineta aprīkojums, uzĦemšanas nodaĜas darbība, grūtnieču aprūpes un 
 ambulatorās nodaĜas principi 
 2005.g. – līdz šim brīdim regulāri piedalos profesionālās pilnveides semināros Rīgas 1. Medicīnas 
 koledžā 
 2000. līdz šim laikam katru gadu kursi dzemdniecībā, ginekoloăijā, gadā iegūstot 40 kredītstundas 
Valodu prasme: 
 Latviešu – dzimtā 
 Krievu – brīvi 
 AngĜu –  sarunvalodas līmenī 
Apbalvojumi: 
 1999. – AZS atzinības raksts 
Citas prasmes un intereses: 
 Darbs ar datoru programmās Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, internet 
 Autovadītāja B kategorijas apliecība 
 Floristikas kursi 
 

CURRICULUM VITAE  
 
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds: Dana Priede 
 Dzimšanas dati: 1968.gada 29.jūnijā 
Izglītība: 

1997.–2002. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, logopēds un pamatskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotāja  

 1983.- 1984. Rīgas 4.medicīnas skola, feldšere 
 1975.- 1983. Liepājas 1.vidusskola   
 
Profesionālā darbība: 
 2006. – līdz šim Liepājas medicīnas koledžas lektore 
 1987.- līdz šim laikam Liepājas Neatliekamās medicīniskās palīdzība, feldšere  
Papildus izglītība, kursi: 
 2008. –  pēcdiploma apmācība elektrokardiogrāfijā 
 2007.  –  kursi  ,,NMP un katastrofu medicīna’’ 
 2007. –  dalība starptautiskajās mācībās ,,BOLD MERCY 2007’’ 
 2006. –  kursi  ,,Traumas pacienta aprūpe NMP etapā’’ 
 2005. Kursi padziĜinātā kardiopulmonālā reanimācija 

2004. Kursi agrīna intensīvā terapija un reanimācija pediatrijā 
2003. NMP feldšera sertifikācijas eksāmens 
1999. Kursi padziĜinātā kardiopulmonālā reanimācija 
1998. Kursi neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna 
1997. NMP feldšera sertifikācijas eksāmens 
1997. Kursi padziĜinātā kardiopulmonālā reanimācija 

          Kvalifikācijas celšanas kursi ĀMP feldšeriem 
Valodu zinības: 
 Latviešu – dzimtā 
 Krievu – brīvi 
 Vācu – ar vārdnīcas palīdzību 
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CURRICULUM VITAE 

Personas dati Līga ĒRIKSONE 
Dzimusi 1980.gada 17.aprīlī 

 Dzīvesvieta M.Ėempes iela 5 – 69, Liepāja, LV – 3407 
 Tālrunis 26268072 
 E – pasts l.eriksone@inbox.lv 
Izglītība 
2006. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, profesionālais maăistra grāds sociālajā darbā 
  Liepājas Pedagoăijas akadēmija, studiju programma “Sociālais darbinieks”, specialitāte –  
2001. – 2005Sociālais darbinieks, profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā 
1998. – 2001. Liepājas medicīnas skola, izglītības programma “Ārstniecība”, kvalifikācija – māsa 
 1995. – 1998.- Liepājas RaiĦa 6.vidusskola, vidējā izglītība 
 Darba pieredze 
 25.01.2007. līdz šim laikam Tālākizglītības kursu vadīšana veselības aprūpes speciālistiem (pēc 
pieprasījuma) 
 01.10.2001. līdz šim laikam Liepājas medicīnas koledža – lektore 
 01.10.2001. līdz šim laikam Liepājas medicīnas koledža – piedalīšanās Yeonard oda Vinci 
mobilitātes projektu izstrādē un realizācijā 
 03.01.2007. – 30.05.2007.Liepājas Pedagoăijas akadēmija – lektore  
 01.09.2003. – 30.04.2005.LAMB Liepājas draudze – Pēcskolas programmas brīvprātīgo 
koordinatore, skolotāja 
 01.07.2001. – 31.08.2001.Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca – palātas māsa 

Papildizglītība 

 18.04.2008. – Māsu prakses aktualitātes (8 KRP); 
 07. – 10.04.2008. – Lietišėā informātika (30 KRP); 
 23. – 24.11.2007. – 21.gadsimts – jaunu zināšaanu un tehnologiju laikmets (20 KRP); 

17.04.2007. – Komunikācijas iemaĦas mūžizglītības organizatoriem (Eiropas Sociālā fonda projekts 
“Kurzemes plānošanas reăiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana 
Mūžizglītības stratēăijas ieviešanai”); 

24.10.2006. – Efektīvas saskarsmes veicināšana darbā ar klientu (12 KRP); 

23. – 27.10.2006. – Instillagel – jaunākie sasniegumi pie katetrizācijas (10 KRP); 

28. – 29.09.2006. – Bērnu veselības veicināšana un aprūpe māsu praksē (20 KRP); 

27.02.2006. – 1.03.2006. – Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai (30 KRP); 

16. – 17.02.2006. – Infekciju slimības (18 KRP); 

 07.07.2005. – 03.01.2006. – Mācību procesa plānošana un realizēšana organizācijā (40KRP); 

28.11.2005. – Jauniešu veselības veicināšanas iespējas izglītības iestādēs un bāreĦu namos (5 
KRP); 

 14.10.2005. – Māszinības kā vērtība mainīgā izglītības telpā (10 KRP); 

 07.04.2005. – Aprūpes process un pacientu aprūpe(8 KRP); 

16.03.2005. – Roku higiēna nazokomiālo infekciju profilaksē. Biežākās nazokomiālās infekcijas. 
MRSA, personāla rīcība, pacientu izolēšana (8 KRP); 

05.03.2004. – Antibakteriālā terapija; 

 2002. līdz šim laikam – Goteborgs Universitet, The Sahlgrenska Academy Faculty of Health 
 and Caring Sciences Institute of Nursing, Learning in Nursing Science (5 KP); 

 06. – 07.12.2005. – Eiropas māsu izglītības koncepcija (10 KP); 
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11. – 12.12.2001. – Bērnu un jauniešu psiholoăiskās īpatnības. Psihiskie traucējumi, kas parasti 
sākas bērnu un jauniešu vecumā. Galvenās aprūpes diagnozes un aprūpes īpatnības (8KP); 

11. – 12.12.2001.– Laika menedžments. Pašmenedžments. Stresa menedžmenta stratēăija (8 KP). 

Profesionālie sertifikāti 

25. – 27.06.2008. un 14. – 16.07.2008. – Apliecība Nr.75, Eiropas Sociālā fonda nacionālās 
programmas 3.2.7.1. projekts “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības 
sistēmā”, Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide karjeras izglītībā (72 stundu 
pedagogu tālākizglītības programma); 

16.03.2006. Serifikāts 66 – 10 – Latvijas Kristīgā akadēmija, Cilvēka negatīvisma ietekme uz 
profesionālo darbību (8 KRP); 

22.11.2005. Aroda meistarklases sertifikāts – Latvijas Kristīgā akadēmija, Gerontoloăiskais darbs un 
paliatīvā aprūpe (Sociālā rehabilitācija, Geriatriska persona paliatīvās aprūpes sistēmā. 
Dementēto un senīlo personu grupu darbs) (1KRP); 

18.10.2005. Aroda meistarklases sertifikāts – Latvijas Kristīgā akadēmija, Darbs ar marginālajām un 
riska grupām (Probācijas dienests. Nabadzība un atstumtība kā sociālais risks. Ăimenes 
sistēma) (1KRP);  

20.04.2005. Aroda meistarklases sertifikāts – Latvijas Kristīgā akadēmija, Gerontoloăiskais darbs un 
paliatīvā aprūpe (1KRP); 

10.03.2005. Aroda meistarklases sertifikāts – Latvijas Kristīgā akadēmija, Gerontoloăiskais sociālais 
darbs (1KRP); 

18.02.2005. Aroda meistarklases sertifikāts – Latvijas Kristīgā akadēmija, Darbs ar marginālajām 
grupām (1KRP); 

2002. – 2003. Certificate – Goteborg Universitet The Salgrennska Academy Facultaty of Health and 
Caring Sciences Institute of Nursing Certificate in Nursing pedagogy (5 KP – 7,5 ECTS). 

Priekšlasījumi 

Liepājas pilsētas Domes Sabiedrības veselības daĜas “Veselības nedēĜas 2007” ietvaros, ziĦojums 
par tematu “Dabas veltes – cilvēka veselībai” 

 2007.gada maijs. 
Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, ziĦojums par tematu “Psiholoăija kā saite starp 
veselību un slimību” 

 2005.gada aprīlis. Zinātniski pētnieciskā darbība / Zinātnisko darbu prezentācijas 
 

* Preventīvais sociālais darbs alternatīvos dienas centros ar ielas bērniem – 2006. (Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija); 

* Alkoholisma līdzatkarība kā disfunkcionālas ăimenes cēlonis – 2005. (Liepājas Pedagoăijas akadēmija); 

* Latvian Health Care Policy and Patients Rights – 2004. (Liepājas medicīnas koledža); 

* Saskarsmes mācības nepieciešamība māsu profesionālajā attīstībā – 2003. (Liepājas medicīnas skola); 

  * Mans bērns arī? – 2001. (Liepājas medicīnas skola). 

Valodas zināšanas 

 Latviešu dzimtā valoda 
 Krievu  pārvaldu brīvi 
 AngĜu  sarunvalodas līmenis 
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Citas prasmes 

Darbs ar datorprogrammām- Internet Explorer; Mc Word; Mc Excel; Mc PowerPoint; Tildes 
datorvārdnīca 

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds: Inga Petermane 
 Dzimšanas dati: 1962.gada 10. jūlijā 
Izglītība: 

 2003.-2005. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā, Pedagoăijas 
teorija un vēsture  

2000.-2002. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Montessori speciālās pedagoăijas studiju 
programma, piešėirta Montessori speciālā pedagoga kvalifikācija 

 1980.-1986. Rīgas Medicīnas institūts, Pediatrijas fakultāte 
 1969.-1980. Rīgas 36.vidusskola 
Profesionālā darbība: 
 2008. – ESF projekts „Studiju programmas un metodikas izstrāde autisku   
 pacientu aprūpē” 
 1998. līdz šim brīdim Liepājas medicīnas koledža, docente 
 1996.-1998. Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs, pediatre 
 1995.-1996. Liepājas pilsētas skolu valde, skolu ārsts 
 1995.-1995. Liepājas 1.poliklīnika, iecirkĦa pediatre 
 1988.-1995. Liepājas bērnu poliklīnika, pediatrijas nodaĜas vadītāja, iecirkĦa pediatre  
 1987.-1987. Liepājas pilsētas apvienotā bērnu slimnīca, pediatrs- internists 
Darbs amatu savienošanā: 
 2006. līdz šim brīdim bērnu ārsta prakse 

2005. līdz šim brīdim LiepU lektore 
 2004. – 2008. LPCS bērnu ārsts 

1998. – 2007. Liepājas medicīnas koledža, bērnu rehabilitācijas centrs,       
bērnu ārste – konsultante, Montessori pedagogs 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2005. Publikācija LPA Vides zinātĦu katedras metodiskajā rakstu krājumā „Jaunākā skolas vecuma 
skolēnu nelaimes gadījumu un traumu profilakse” 
2003. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā, Pedagoăijas teorija 
un vēsture, eksāmena darbs psiholoăijā, tēma – Jaunākā skolas vecuma skolēnu personības 
veidošanās un attīstības īpatnības 
2002. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Montessori speciālās pedagoăija studiju programma, 
noslēguma kursa darbs, tēma – Montessori pedagoăijas nozīme un iespējas bērnu – kreiĜu 
apmācības veicināšanā 

Zinātnisko darbu prezentācija: 
2003. - The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing, Learning in Nursing  Science, Sweden, tēma – Pēcdiploma apmācības 
kurss māsai bērnu  aprūpē" 

Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs: 
2004. – starptautisko kursu ietvaros " Liepājas medicīnas koledžas un bērnu rehabilitācijas centra 
"Celies – Iesim!" prezentācija; Projekta – "Profilakse – vesela bērna attīstības pamats" prezentācija, 
starptautiskajā Goldas Meiras mācību centrā Haifā, Izraēla 

 
Tālākizglītības darbs veselības aprūpes speciālistiem: 
 2007./08. – Kurss kvalifikācijas atjaunošanai māsām „Bērnu slimības”  

2007.08. – Tālākizglītības kursi „ Bērnu traumatisms un tā profilakse” māsām un māsu palīgiem 
2006./08. – Tālākizglītības kursi „Bērnu slimības un pacientu aprūpe” māsām un māsu palīgiem 
2004. – Infekciju slimības bērniem (24 stundas), mācību iestāžu medicīnas  māsām 
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Profesionālie sertifikāti: 
2003. – The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Faculty of Health and Caring Sciences, 
Department of Nursing, Learning in Nursing Science, 5 credits (7,5 ETCS), Sweden 
1999. – Sertifikāts - Liepājas Pedagoăijas akadēmija un Internationale  Akademie fur Entwicklungs- 
Rehabilitation e.V., Deutschland, Montessori speciālā pedagoăija (Montessori Heilpadagogik), 
8,6 KP 

Papildus izglītība, kursi: 
Latvijas Pediatru asociācijas ikmēneša konferences Rīgā 

 Ăimenes ārstu asociācijas rīkotie semināri Liepājā 
 Liepājas Pediatru rīkotie semināri Liepājā 

2008.- X Starptautiskā klasiskās homeopātijas konference Palangā 
2008. – LPA starptautiskā konference „Autisku bērnu diagnostika un apmācība” 
2007.- Nutrition and allergy prevention in infacy – Latvian Society of Pediatricians conference 
2007. – LPA konference „Balss un tās traucējumi” 

 2005,09.- 2006.06. Valodas mācību centrs General English kursi 
2005. Rīgas StradiĦu Universitātes Pēcdiplomu izglītības fakultātes mācību kursi „Pamati un 
padziĜinātā kardiopulmonālā reanimācija pieaugušiem un bērniem” 
2004.- 2007. The Sahlgrenska Academy at Goteborg University,  Faculty of Health and Caring 
Sciences, Department of Nursing,  Learning in Nursing Science, Sweden, Ethics in Nursing Science   

  2003. Rīgas StradiĦa universitātes Rehabilitācijas klīnikas kursi "Bērnu attīstības novērtēšana. 
Bērnu cerebrālā trieka. Apdeguma pacientu rehabilitācija 

 2002.10.-2003.01. Liepājas Pedagoăijas akadēmija PIC, angĜu valodas kursi 
 2002. Liepājas rajona Pieaugušo izglītības centra kursi "Praktiskā projektu vadīšana un 

 plānošana" 
 2002. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas seminārs "Vojta diagnostika", "Minhenes funkcionālā 

diagnostika – pirmais, otrais un trešais dzīves gads"  
 2002. Latvijas Fizioterapeitu asociācijas kursi "Bērnu cerebrālās paralīzes diagnostika  un 

terapija pēc Bobata koncepta, palīglīdzekĜu pielietošana" 
 1999. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Liepājas nodaĜas datorkursi 

1997. – LR Labklājības ministrijas MPIC kursi "ZīdaiĦa attīstības sekmēšana pēc Bobota 
koncepcijas"; 

Valodu prasme: 
 Latviešu – dzimtā 
 Krievu - brīvi 
 AngĜu –  sarunvalodas līmenī 
Citas prasmes un intereses: 
 Darbs ar datoru programmās Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point,  internet 
 Autovadītāja B kategorijas apliecība 
  

CURRICULUM VITAE 

Vārds, uzvārds:  Helēna KārkliĦa 

Dzimšanas datums:  18.10.1957. 
Dzimšanas vieta:  Rīga 
Adrese:  Baldones iela 9 – 2  
Tālrunis:  29223621 
E – pasta adrese lienakarklina@inbox.lv 
 
IZGLĪTĪBA  
1976. - 1982. Rīgas Medicīnas institūts, ārsta pediatra specialitāte  
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PAPILDUS IZGLĪTĪBA  
2003.05. - 2003.06. Profesionālā pilnveide \”Inovācijas Augstākās izglītības sistēmā\”. 
2007. 
 
2007.  

 Sertifikāts par piedalīšanos RSU Medicīnas nozares zinātniskajā 
konferencē 
Antropometrijas kursi LU MF  

 
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS 
2003. 
2007. 

  Lektore 
Doktorante, LU MF Doktorantūras padomē apstiprināta promocijas 
darba tēma Adipozitātes prevalence pirmskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērniem Latvijā 

 
PROFESIONĀLĀ PIEREDZE 
2007.                                         LU MF, pētniece, anatomijas un histoloăijas katedra, lektore 
2003. - 2007. RSU patoloăiskās fizioloăijas katedra, lektore 
1992. - 2003. AML Patoloăiskās fizioloăijas katedra, asistente 
1985. - 1992. Rīgas 8. bērnu poliklīnika, ārste 
1982. - 1985. Rīgas raj. Baldones ambulances bērnu konsultācija, ārste 
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

Latvijas Pediatru asociācija 
Latvijas Adipozitātes asociācija 

PUBLIKĀCIJAS 
    Praktisko darbu apraksti patoloăijā, Sarkanā Krusta medicīnas 

koledža. 2006. 
K.Rudzītis Terminologia medica, Nacionālais apgāds 2005. – 
medicīnas redaktore; 
Interneta rokasgrāmata ārstam, Nacionālais apgāds 2005. – 
medicīnas redaktore 
Publicētas tēzes rakstam Latvijas  pirmskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērnu barojuma pakāpes izmaiĦas 20. gadsimtā LU MF 
66. zinātniskajā konferencē 01.02.2008.; raksts nodots publicēšanai 
LU rakstos 2009.  

VALODU ZINĀŠANAS         Latviešu – dzimtā,  krievu, vācu, angĜu – brīvi pārvaldu. 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 

    MS Word, MS Excel, Windows 98, Windows XP, MS PowerPoint 
palīgprogrammas.  
B kategorijas autovadītāja apliecība. 

 
CURRICULUM VITAE  

 
Personas dati: 

Vārds, uzvārds: Kristīne Svara 
 Adrese: Ziemupes iela – 6, dz. 80, Liepāja, LV – 3405 

Tālrunis: 634 – 88396, mob. 29972750 
Pilsonība: Latvijas Republika 
Nacionalitāte: latviete  

 
Izglītība: 

2006. – 2007. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, kvalifikācija – profesionālais maăistra grāds sociālajā darbā. 
2002. – 2006. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, kvalifikācija – sociālais darbinieks; profesionālais bakalaura 
grāds sociālajā darbā. 
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1999. – 2002. Liepājas medicīnas skola, specialitāte – māsa. 
1988. – 1999. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola. 

Darba pieredze: 
01.09.2002. līdz šim laikam Liepājas medicīnas koledža, lektore bioloăijas, higiēnas, vides, socioloăijas, 
vispārējās patoloăijas, aprūpē ar veselības traucējumiem, anatomijas un gerontoloăijas priekšmetā. 
31.10.2005. – 16.12.2005. – Sociālās aprūpes centrs „IĜăi” – sociālais darbinieks. 
02.05.2005. – 17.06.2005. – Veco Ĝaužu dzīvojamā māja – sociālais darbinieks. 
27.05.2004. – 11.06.2004. – Nakts patversme – sociālais darbinieks. 
15.04.2002. – 31.05.2002. – Liepājas onkoloăiskā slimnīca – māsa. 

Papildus izglītība, kursi: 
09.10. 2008. Lekcija par tēmu – „Pamatnosacījumi pozitīvām darba devēja un darbinieka attiecībām”. 
09. – 13. 06. 2008. Tālākizglītības lekcijas par tēmu – „Lietišėā informātika”. 
22.05.2008. Studentu pētnieciskā konference – „Pētniecības ieguldījums veselības aprūpes praksē”. 
18.04.2008. Kurzemes reăiona māsu seminārs – „Māsu prakses aktualitātes”. 
25. 10. 2007. Lekcija par tēmu – „K.G. Junga smilšu spēĜu terapija”. 
11. 10. 2007. Lekcija par tēmu – „Mūzikas terapija”. 
18.05.2007. Pirmā sociālā darba konference – „Sociālā darba aktualitātes”. 
23.10. – 27.10. 2006. Kvalifikāciju uzturošs kurss – „Instillagel jaunākie sasniegumi pie kateterizācijas”.  
28. 09. – 29. 09. 2006. Tālākizglītības lekcijas par tēmu – „Bērnu veselības veicināšana un aprūpe māsu 
praksē”. 
12. 09. – 13. 09. 2006. Tālākizglītības lekcijas par tēmu – „Neirloăisko un spinālo pacientu agrīnas 
rehabilitācijas iespējas”. 
16. 02. – 17.02. 2006. Kvalifikāciju uzturošs kurss – „Infekcijas slimības”. 
27. 02. – 01. 03. 2006. Kvalifikāciju uzturošs kurss – „Neatliekamās palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai”. 
2004. – 2006. Gēteborgas Universitātes Salgrenskas Akadēmijas māsu fakultātes vadītie kursi „Ētikā”, 
sadarbības projekta ietvaros.  
01.11. 2005. Seminārs – „Sirds un asinsvadu slimību riska faktori un to primārā profilakse”. 
16. 04. – 16. 05. 2005. Kvalifikāciju uzturošs kurss – „Normāls novecošanas process. Psihogeriatrija. Aprūpes 
īpatnības”. 
25. 04. – 28. 04. 2005. Kvalifikāciju uzturošs kurss – „Endokrinoloăija”. 
22.10.2004. Seminārs – „Deju un kustību terapijas metode”. 
24.05.2004. – 25.05. 2004. Starptautiska konference – „E apmācības programma”. 
05.03.2004. Lekcija – „Antibakteriālā terapija”. 
12.05.2003. Seminārs – „An Introduction to U.S. Laws Protecting Children and Women From Abuse”. 

 
 
Profesionālie sertifikāti: 

2002. – 2003. Goteborgs Universitet The Sahlgrenska Academy Faculty of Health and Caring Sciences 
Institue of Nursing certificate in Nursing pedagogy (5 KP). 

Sertifikāts: 
10.04.2008. – 17.04.2008. Sertifikāts. Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Kurzemes plānošanas 
reăiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana mūžizglītības stratēăijas ieviešanai”. 
„Sociālā inteliăence mūžizglītības kontekstā”. Apmācību tēmas: 1.Sociālās inteliăences būtība un tās 
pamatjautājumi. 2. Pozitīvā psiholoăija. 3. Mūžizglītība globalizācijas laikmeta kontekstā. 

Valodu prasme: 
Latviešu – dzimtā. 
Krievu – brīvi. 
AngĜu – sarunvalodas līmenī. 
Vācu – sarunvalodas līmenī. 
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CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati: 

Vārds, uzvārds: Evita Jaure 
 Dzimšanas dati: 1978.gada 22. oktobrī.  
Izglītība :    

2005. – 2007. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā, 
Informātikas didaktika 

1997. – 2002. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, DabaszinātĦu bakalaura grāds datorzinātnēs, 
informātikas skolotāja kvalifikācija 

 1994. – 1997. – Aizputes vidusskola  
Profesionālā darbība: 

2004. – līdz šim laikam Liepājas medicīnas koledža, lektore informācijas sistēmu administratore 
           2001. – 2005. – Liepājas 31. arodvidusskola, informātikas skolotāja 

1999. – Dienvidkurzemes reăionālā lauksaimniecības pārvalde, uzskaites speciālists 
 
Darbs amatu savienošanas kārtībā: 

2008. – līdz šim laikam Liepājas Emīla. MelngaiĜa mūzikas vidusskola, informātikas skolotāja   
2005. – 2008. Rīgas StradiĦa universitāte, informātikas stundu pasniedzējs 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2005. – 2007. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā, 

Informātikas didaktika, tēma – Studiju kursa „Datorzinības” programma 
medicīnas koledžai 

1997. – 2002. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, DabaszinātĦu bakalaura grāds datorzinātnēs, 
informātikas skolotāja kvalifikācija, tēma – Pārbaudes darbu kopums tēmas 
„Datortīkli” apguvei lietišėās informātikas kursā vidusskolā   

Zinātnisko darbu prezentācija: 
2002. – Profesionālās izglītības centrs, tēma -  Pārbaudes darbu kopums tēmas „Datortīkli” 

apguvei lietišėās informātikas kursā vidusskolā  
Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs: 

2007. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, tēma – „Datorzinību” mācību saturs un metodes 
medicīnas koledžā 

Pēcdiploma izglītojošais darbs māsām: 
 2007. – 2008. – kurss „Lietišėā informātika”  
Papildus izglītība, kursi: 

2002. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, kursi – sekretāra – lietveža kvalifikācijai 
Valodu prasme: 

         Latviešu – dzimtā 

         Krievu – brīvi,  AngĜu – sarunvalodas līmenī 

Citas prasmes un intereses: 

Datorprasmes – Windows 2000/XP vide, Microsoft Office 2003/2007, Math Cad, Auto Cad, Corel 
Draw, Star Office, Sun Office.       

Autovadītāja B kategorijas apliecība  
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CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati : 
  Vārds, uzvārds: Iveta Šime 
  Dzimšanas dati: 1961.gada 23.maijs, Liepāja  
Izglītība : 
                 1979. – 1985.g. Rīgas medicīnas institūts, ārstniecības specialitāte 
 1968. – 1979.g. Liepājas 5. vidusskola 
Kvalifikācija/ sertifikācija: 
 Ārsts – kardiologs, sertifikāts Nr. 64389,  līdz 2013 gada 17. martam 
 Ārsts – eksperts, sertifikāts Nr. A- 60701, līdz 2010. gada janvārim. 
 Ārsts -  internists, sertifikāts Nr. 63415,  līdz 2009. gada 4. novembrim 
 Arodslimību ārsts – sertifikāts Nr. A- 19540, līdz 2008. gada 6. maijam  
Profesionālā darbība: 

2008 – SIA Liepājas reăionālā slimnīca - terapijas nodaĜas virsārste,   interniste, kardioloăe. 
 2001 -  2008    SIA  Liepājas reăionālā slimnīca – interniste, kardiologe 
 1986 -   Valsts darba medicīniskās ekspertīzes Liepājas nodaĜa – ārsts  eksperts. 
                   1985 – 1999 Liepājas neatliekamās palīdzības nodaĜa – sertificēts neatliekamās palīdzības 

ārsts. 
 1985 – 1992  Liepājas 1. slimnīca – kardioloăijas un reimatoloăijas nodaĜa – internists   
Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs: 
  2008 -  Kurzemes reăionālā māsu konference 
Papildus izglītība, kursi: 
    2007.-     „ ESC Congress 2007”  in Vienna - Austria  
                2006.- Sertifikāts seminārā „Koronārās slimības racionālas     farmakoterapijas  rekomendācijas” 
                2005.-      Sertifikāts  „Aktualitātes akūta koronārā sindroma ārstēšanā” 
                2004.-      Sertifikāts  apmācību kursā „Komandas veidošanas treniĦš” 
                2003.-      Latvijas arodslimību ārstu asociācijas konference., Rīga 
                2002.-      Sertifikāts  LAĀA seminārā „Jaunākais likumdošanā, arodslimību diagnostikā. KĜūdas to 

analīzē, veicot obligātās veselības pārbaudes” 
                2002.-      Serttifikāts seminārā  „Sarežăītu hiprtenzijas gadījumu ārstēšana.” 
                2001.-      Latvijas arodslimību ārstu asociācijas konference. , Rīga 
                2001.-      Pasaules latviešu ārstu 4. kongres., Rīgā 
                2001.-      Konference „Jaunākais kardioloăijā. Eiropas Kardiologu biedrības kongresa atskaĦas: 

aktuālie koronārie sindromi, hipertensija,sirds mazspēja.”, Rīga 
                2000.-      Konference „Būt vai nebūt jeb ja man būtu mazliet vairāk laika”. Latvijas ăimenes ārstu 

asociācijas Lejaskurzemes nodaĜa. 
                1998.-     Sertifikāts - Mārketinga pamatprincipi – Rīgas biznesa   institūts 
 1996.-  Sertifikāts „PadziĜinātās kardio – pulmonālās reanimācijas intensīvās apmācības kursa 

programma”  
Valodu zinības :  
 Latviešu – dzimtā 
 Krievu – brīvi 
 AngĜu – sarunvalodas līmenī 
 Vācu – ar vārdnīcas palīdzību 
Citas prasmes un intereses: 
 darbs ar datoru programmā Word un internetā 
 autovadītāja B kategorijas apliecība  
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Pielikums Nr. 2 
Studiju programmas Ārstniecība apraksti 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Lietiš ėā inform ātika 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Evita Jaure 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  A daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  I, II semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  2 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Speciālas priekšzināšanas kursa apguvē nav 
nepieciešamas. Studenti, kuri beidzot vidusskolu ir kārtojuši ISEC izstrādāto pārbaudes darbu lietišėajā 
informātikā un ieguvuši vērtējumu 8 (Ĝoti labi) vai augstāk, I semestrī var neapmeklēt lekcijas un nekārtot 
pārbaudījumus. Sekmju grāmatiĦā iegūstot ierakstu ieskaitīts. II semestrī šie studenti apmeklē lekcijas un 
kārto pārbaudījumus.   
Studiju priekšmeta anot ācija : Sekmēt studenta praktiskā darba iemaĦas un prasmes moderno 
informācijas un komunikāciju tehnoloăiju lietošanā informācijas iegūšanā, apstrādē un veidošanā, kas 
nepieciešamas citu studiju priekšmetu apguvē un veiksmīgai kvalificēta speciālista iekĜaušanai darba tirgū. 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1. attīstīt praktiskā darba iemaĦas problēmu identificēšanā un risināšanā, izmantojot informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas; 

2. padziĜināt praktiskai darbībai nepieciešamo informātikas sagatavotības līmeni; 
3. veidot motivāciju savu spēju attīstībai, lai kĜūtu par pilntiesīgu informācijas sabiedrības locekli;  
4. pilnveidot izpratni par informātikas nozīmi ikdienas dzīvē un darba tirgū, veiksmīgai indivīda 

attīstībai. 
 

Studiju priekšmeta saturs:  
 

Praktiskā darbība ar ierīcēm un informāciju savai un citu drošībai  
Sasniedzamais rezult āts:  

• Zina drošības tehnikas noteikumus darbā ar datoru un tā perifērijas ierīcēm.  
• Prot ierīču ieslēgšanu un izslēgšanu.  
• Zina par veselīgu darba vidi un pasākumus, kurus veicot var samazināt vai 

izvairīties no veselības traucējumiem.  
• Zina apkārtējās vides saaudzēšanas pasākumus, strādājot ar datoru. 
• Zina kā rīkoties, ja atrasts datorvīruss.  
• Prot nosaukt radītās sekas un pasākumus kādi veicami, lai izvairītos.  
• Ir priekšstats par programmatūras un lietotāja licenču lietošanas noteikumiem, 

autortiesībām. Ir priekšstats par intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzību.  
• Zina kādas sekas var rasties datora, datu nesēja vai datu zādzības gadījumā un kā 

no tā izsargāties.  
• Zina par apkrāpšanas iespējamību, lietojot kredītkartes internetā. 

Elektroniskie m ācību l īdzek Ĝi: 
• A. Gabrānovs „Ergonomika”, „Datorvīrusi”  www.skolotajs.lv  
• Microsoft Latvia „Datoru uzbūves pamati” www.skolotajs.lv 
• Datu aizsardzība http://www.bsa.org/latvia/ 
• I. DukuĜa redakcijā „Pirmie soĜi pie datora” http://www.liis.lv/mspamati/ 

Papildliterat ūra:  
• http://lurid.chuvashia.info/DOC/Book.FailuresAndMalfunctionsOfTheDomesticPerso

nalComputer/menu.html 
• http://it.kgsu.ru/About/karta.html 
• http://www.junior.ru/students/miroshnikov/index.htm 
• http://schools.keldysh.ru/sch444/museum 
• http://www.computer-museum.ru/index.php    
• http://www.securityportal.ru/ 
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• http://www.citforum.ru/security/ 
 

 
Informācijas un komunikāciju tehnoloăiju pamatjēdzieni  

Sasniedzamais rezult āts: 
• Zina un izprot jēdzienus: informācijas tehnoloăija (IT), dators, aparatūra, 

programmatūra, programma un algoritms.  
• Zina datu apstrādes līdzekĜu attīstības vēstures galvenos posmus.  
• Ir priekšstats par informācijas kodēšanu.  
• Ir priekšstats par datora programmvadības principu.  
• Prot nosaukt populārākās operētājsistēmas un lietotnes un to izmantošanas 

iespējas.  
• Atpazīst personāla datora sistēmbloka galvenās sastāvdaĜas un perifērijas ierīces, 

zina to funkcijas.  
• Zina, kā pareizi ieslēgt, pārstartēt un izslēgt datoru, perifērijas ierīces: un kādas 

sekas var radīt šo noteikumu neievērošana. 
Elektroniskie m ācību l īdzek Ĝi: 

• A. Gabrānovs „Informācijas mērvienības”, „Informācijas kodēšana”, „Darba virsma 
un logi”, „Prezentācija par datoru sastāvdaĜām” www.skolotajs.lv 

• I. VasiĜevska „Informācijas kodēšanas principi un mērvienības. Informācijas un datu 
pārraides mērvienības” www.skolotajs.lv 

• Microsoft Latvia „Datoru uzbūves pamati” www.skolotajs.lv 
• M. Detlavs, K. Sataki „Ieskaties datoru pasaulē” 

http://www.liis.lv/ieskatdp/indeksi/indexsat.htm 
• I. DukuĜa redakcijā „Pirmie soĜi pie datora” http://www.liis.lv/mspamati/ 
• Eddi „SkaitĜošanas tehnikas attīstības vēsture” 

http://www.liis.lv/sktehves/ 
• Datorizēts kurss „Ievads informātikā” (http://www.liis.lv/dik/home.htm) 
• Lielā terminu vārdnīca (http://www.termini.lv/) 
• Daudzvalodu elektroniskā vārdnīca matemātikā un informātikā 

(http://www.lanet.lv/miv/) 
• Terminoloăijas portāls (http://www.termnet.lv/) 
• Tildes datorvārdnīca internetā http://dictionary.tilde.lv/default2.htm 
• Lekcijas par operacionālo sistēmu Windows NT 

http://lapas.dau.lv/mmc/winnt/latvian/index.html 
Papildliterat ūra: 

• http://www.firststeps.ru/msoffice/win/ 
• http://emc.km.ru/ 
• http://lurid.chuvashia.info/DOC/Book.FailuresAndMalfunctionsOfTheDomesticPerso

nalComputer/menu.html 
• http://it.kgsu.ru/About/karta.html 
• http://www.junior.ru/students/miroshnikov/index.htm    
• http://infhist.h1.ru/ 
• http://schools.keldysh.ru/sch444/museum 
• http://www.computer-museum.ru/index.php     

Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm  
Sasniedzamais rezult āts: 

• Prot datora vadības pamatiemaĦas.  
• Ir priekšstats par datu organizāciju atmiĦas ierīcēs: mapes, apakšmapes, datnes un 

to ikonas.  
• Prot veikt darbības ar mapēm un datnēm.  

Elektroniskie m ācību l īdzek Ĝi: 
• A. Gabrānovs „Darba virsma un logi” www.skolotajs.lv 
• I. DukuĜa redakcijā „Pirmie soĜi pie datora” http://www.liis.lv/mspamati/ 

Papildliterat ūra: 
• http://lib.ru/TECHBOOKS/windows98leo.txt 
• http://emc.km.ru/ 
• http://it.kgsu.ru/About/karta.html 
• http://schools.keldysh.ru/sch444/museum 
• http://www.computer-museum.ru/index.php     
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Darbs ar tastatūru  

Sasniedzamais rezult āts: 
• Prot lietot tastatūru.  
• Zina aklās drukas pamatprincipus.  
• Prot ievadīt datus ar aklo vai pusaklo drukāšanas metodi, izmantojot visus desmit 

pirkstus.  
Elektroniskie m ācību l īdzek Ĝi: 

• Gabrānovs „Tastatūras izmantošanas iespējas” www.skolotajs.lv 
Papildliterat ūra: 

• http://www.lifeintheuktest.gov.uk/textsite/keyboard_10.html 
• http://shareme.com/showall/Keyboard-Training-Simulator.html 

 
 

Teksta apstrāde  
Sasniedzamais rezult āts: 

• Zina un izprot datorizētas tekstu apstrādes pamatprincipus, priekšrocības un 
trūkumus, prot nosaukt dažas teksta apstrādes lietotnes.  

• Prot veikt teksta (rakstzīmju) ievadīšanu un rediăēšanas pamatoperācijas.  
• Prot formatēt rakstzīmes un rindkopas, izmantojot rīkjoslas un komandas.  
• Prot ievietot dokumentā attēlu, mainīt tā izmēru un novietojumu attiecībā pret tekstu.  
• Prot izveidot aizzīmētus vai numurētus sarakstus.  
• Prot mainīt lappuses iekārtojumu.  
• Prot ievietot simbolus un lappuses numurus.  
• Izdrukāt tekstu. 
• Prot izveidot un veikt pasta sapludināšanu vēstuĜu, aplokšĦu un uzlīmju 

dokumentiem.  
• Prot izmantot gatavus stilus un veidot dokumenta satura rādītāju. 
• Prot dokumentā izveidot tabulu un to modificēt.  
• Prot izmantot pareizrakstības pārbaudes līdzekĜus.   
• Prot norādīt noklusējuma parametrus.  
• Prot iestatīt un lietot tabulēšanas rakstzīmes.  
• Prot pievienot galvenes, kājenes laukus.  

Elektroniskie m ācību l īdzek Ĝi: 
• A. Gabrānovs „Teksta apstrādes lietotnes”, „Teksta ievadīšana un saglabāšana”, 

„Teksta formatēšana”, „Rindkopu noformēšana”, „Aizzīmētu un numurētu sarakstu 
veidošana”, „Papildus dokumenta noformējuma elementu ievietošana””, 
„Prezentācija ar pamācībām „Attēlu ievietošana”, „Dokumenta lapas parametri”, 
„Prezentācija „Darbs ar tabulām”, „Dokumenta lapas parametri” www.skolotajs.lv 

• I. Senkevich „MS Word Prezentācijas formāts” www.skolotajs.lv 
• Microsoft Latvia „Microsoft Word 2003” www.skolotajs.lv  
• I. DukuĜa redakcijā „Teksta redaktors Microsoft Word” 

http://www.liis.lv/mspamati/  
• M. Detlavs, K. Sataki „Ieskaties datoru pasaulē” 

http://www.liis.lv/ieskatdp/indeksi/index11.htm 
Papildliterat ūra: 

• http://www.firststeps.ru/msoffice/word/word1.html 
• http://it.kgsu.ru/About/karta.html 

 
 

Multivides sistēmas  
Sasniedzamais rezult āts: 

• Multivides sistēmu raksturojums un lietošana. 
• Jāizprot multivides pamatprincipi un iespējas, jāprot iegūt informāciju no diskiem.  

Elektroniskie m ācību l īdzek Ĝi: 
• Māris Detlavs, Katrīna Sataki „Ieskaties datoru pasaulē” 

http://www.liis.lv/ieskatdp/home.htm 
• SIA „Biznesa augstskola Turība” CD „Prezentēšana” 

Papildliterat ūra: 
• http://health.howstuffworks.com/    
• http://www.hardvision.ru/?dir=multimedia 
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• http://lib.ru/TECHBOOKS/windows98leo.txt 
• http://www.informika.ru/text/inftech/progr/multmed/ 
• http://it.kgsu.ru/About/karta.html 

 
 

Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekĜu izmantošana  
Sasniedzamais rezult āts: 

• Priekšstats par datortīkliem.  
• Ir priekšstats par interneta tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem.  
• Zina un izprot tīmekĜa pārlūkprogrammu izmantošanas iespējas, prot sakārtot 

parlūkprogrammu darba vidi, nosaukt populārākās tīmekĜa pārlūkprogrammas.  
• Prot piekĜūt konkrētām tīmekĜa vietām.  
• Prot izveidot, lietot un dzēst grāmatzīmes un to mapes.  
• Prot veikt datĦu lejupielādi un zina par sekām, kādas var rasties šī procesa rezultātā 

vai lietojot lejupielādētās datnes.  
• Zina, kas ir meklētājprogramma, prot nosaukt populārākās meklētājprogrammas.  
• Prot veikt nepieciešamās informācijas meklēšanu pēc atslēgas vārda un hierarhiskos 

katalogos.  
• Prot dublēt, saglabāt un izdrukāt atrasto informāciju.  
• Zina e-pasta adreses struktūru, etiėeti, izmantošanas iespējas.  
• Zina e-pasta pārvaldības paĦēmienus. Ir priekšstats par teledarbu un elektronisko 

komerciju. 
Elektroniskie m ācību l īdzek Ĝi: 

• A. Gabrānovs „Internets”, „Datortīkls” www.skolotajs.lv 
• A. Cunska InternetceĜvedis http://www.liis.lv/wba/saturs.htm 
• J. Uzulāns „Apgūstam Internetu Internetā” 

http://www.education.lv/internet/ 
• U. Sarkans „Vispasaules tīmeklis – apmācības kurss” 

http://ai1.mii.lu.lv/KF/start.htm 
• I. DukuĜa redakcijā „Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana” 

http://www.liis.lv/mspamati/  
Papildliterat ūra: 

• http://lib.ru/TECHBOOKS/windows98leo.txt 
• http://it.kgsu.ru/About/karta.html 
 

 
Izklājlapu lietošana  

Sasniedzamais rezult āts: 
• Zina un izprot izklājlapu pielietošanas sfēras un pamatjēdzienus.  
• Prot šūnās ievadīt un rediăēt tekstu, skaitĜus, izmantot automātiskās aizpildīšanas 

līdzekĜus.  
• Prot veikt elementārus aprēėinus.  
• Prot šūnu un tabulu formatēšanu.  
• Izveidot aritmētiskās formulas, grupēt darbības.  
• Zina un prot izmantot šūnu relatīvo, jaukto un absolūto adresāciju, standartfunkcijas.  
• Prot veikt vienkāršu datu atlasi, grafisko noformēšanu.  
• Prot lietot automātisko tabulas noformējumu.  
• Prot veikt šūnas satura dalīšanu.  
• Formatēt skaitĜus izmantojot dažādos formātus.  
• Prot izveidot esošā vai jaunā lapā diagrammu, izvēties piemērotu diagrammas tipu 

(stabiĦu, līniju, joslu un sektordiagrammu).  
• Prot mainīt diagrammas tipu un noformējumu, pievienot uzrakstus, pārvietot 

diagrammu un mainīt tās izmērus.  
• Prot mainīt darblapas izdrukas parametrus.   

Elektroniskie m ācību l īdzek Ĝi: 
• A. Gabrānovs „Izklājlapu lietošanas nozīme un iespējas”, „Izklājlapu noformāšana”, 

„Izklājlapu aprēėinu iespējas un piemēri”, „Izklājlapu dažādi aprēėini” 
www.skolotajs.lv 

• I. VasiĜevska „Maăiskie kvadrāti” www.skolotajs.lv 
• Microsoft Latvia „Microsoft Excel 2003” www.skolotajs.lv 
• I. DukuĜa redakcijā „Elektroniskās tabulas Microsoft Excel” 
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http://www.liis.lv/mspamati/  
• M. Detlavs, K. Sataki „Ieskaties datoru pasaulē” 

http://www.liis.lv/ieskatdp/indeksi/index12.htm 
Papildliterat ūra: 

• http://www.firststeps.ru/msoffice/excel1.html 
• http://it.kgsu.ru/About/karta.html 
 

 
Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana  

Sasniedzamais rezult āts: 
• Zina, ka informācijas prezentēšana ir katra projekta loăisks noslēgums.  
• Zina un izprot prezentāciju līdzekĜu izmantošanas iespējas.  
• Zina pamatiemaĦas prezentāciju veidošanā.  
• Prot tekstu izkārtot, formatēt un novietot slīdā, formatēt rindkopas.  
• Prot ievietot un izveidot zīmējumus, mākslinieciskus uzrakstus un mainīt to 

noformējumu.  
• Prot veikt darbības ar objektiem.  
• Prot slīdā izveidot un modificēt diagrammas, organizējošās diagrammas, tabulas, 

foto, video un audio materiālus.  
• Prot iestatīt un mainīt slīdu pārejas un slīda objektu animācijas efektus.  
• Prot izveidot izdrukas materiālu ar galveni un kājeni, pievienot runātāja piezīmes.  
• Prot demonstrēt izveidoto prezentāciju, Ħemot vērā tās mērėus, tēmu un saturu, 

auditoriju un pieejamās tehnoloăijas.  
Elektroniskie m ācību l īdzek Ĝi: 

• A. Gabrānovs „Prezentāciju lietotnes”, „Prezentācijas noformēšanas dizains”, „Attēlu 
ievietošana un noformēšana prezentācijā”, „Prezentācijas objektu animācijas efekti” 
www.skolotajs.lv 

• I. DukuĜa redakcijā „Prezentacijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft 
Powerpoint” http://www.liis.lv/mspamati/  

• SIA „Biznesa augstskola Turība” CD „Prezentēšana” 
Papildliterat ūra: 

• http://penza.fio.ru/personal/34/4/1/3309/Web/2.htm  
• http://it.kgsu.ru/About/karta.html  

 
 

Datu bāzu veidošana un lietošana  
Sasniedzamais rezult āts: 

• Zina datu bāzes pielietošanas sfēras un pamatjēdzienus.  
• Ir priekšstats par datu bāzu projektēšanu.  
• Prot ievadīt, rediăēt informāciju datu bāzē.  
• Prot lietot programmpaketi: pacientu datu krātuvi, saslimšanas gadījumu krātuvi, 

parasto un profilaktisko kalendāru, veidlapu, atskaišu ăeneratoru un finanšu moduli. 
Elektroniskie m ācību l īdzek Ĝi: 

• M. Detlavs, K. Sataki „Ieskaties datoru pasaulē” 
http://www.liis.lv/ieskatdp/indeksi/index13.htm 

• SIA Meditec datorprogramma „Ārsta birojs” http://www.arstabirojs.lv/ 
Papildliterat ūra: 

• http://www.firststeps.ru/msoffice/win/ 
 

 
Mācīšanās strat ēăija: 

• lekcija, 
• diskusija un debates, 
• praktiskā nodarbība,  
• darbs ar informācijas avotiem, 
• demonstrēšana, 
• projekta metode, 
• prāta vētra, 
• spēles, 
• grupu darbs,  
• pāru darbs. 
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Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi nokārtoti 
kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie testi, pārbaudes darbi un ieskaites darbs. 
� sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

 
 

Ang Ĝu valodas programmas apraksts 
INTERMEDIATE   

 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Ang Ĝu valoda 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Dagnija Hartmane 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  A daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  I, II, III, IV semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  4 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  angĜu valoda Pre-Intermediate līmenī 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Veicināt ārstu palīgu angĜu valodas zināšanu apguvi, lai viĦi spētu 
funkcionēt starptautiskajā vidē, veicot savus tiešos pienākumus  
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

3. Veidot prasmi lasīt tekstus angĜu valodā, gūstot izziĦas materiālu, nepieciešamu savā profesijā 
4. Veidot valodas apguvēju prasmi ar pārliecību sazināties ikdienas darba un sabiedriskās situācijās 
5. Attīstīt valodas apguvēju spējas saprast galveno domu un faktisko saturu dzirdētā informācijā  
6. Profesionāli sagatavot studiju priekšmeta apmeklētājus izprast dzimtās valodas runātāju sniegto 

informāciju sarežăītā un specializētā angĜu valodā 
7. Veicināt studiju priekšmeta apmeklētāju spējas veikt profesionāla un personīga rakstura 

korespondenci, īsus ziĦojumus un dokumentāciju angĜu valodā  
8. Veicināt studiju priekšmeta apmeklētāju individuālo mācīšanās stratēăiju apguvi un uzsvērt 

patstāvīgās mācīšanās nozīmi. 
 

Studiju priekšmeta saturs:  
Teorija ( 20 stundas)  

1. Mēs un cilvēki apkārt mums.  3st. 
2. AtmiĦas. 2 st. 
3. Visapkārt pasaulei. 3st.. 
4. Dzīves stāsti. 2st. 
5. Nākotnes plāni un nodomi. 5st. 
6. ZiĦas un mēdiji. Sabiedriskā dzīve 5st. 
 

Praktisk ās nodarb ības ( 32 stundas)  
1. Mēs un cilvēki apkārt mums.  7st. 
2. AtmiĦas. 3 st. 
3. Visapkārt pasaulei. 3 st. 
4. Dzīves stāsti. 10 st. 
5. Nākotnes plāni un nodomi. 5 st. 
6. ZiĦas un mēdiji. Sabiedriskā dzīve 4 st. 
 

 
Patst āvīgais darbs ( 29 stundas)  

1. Mēs un cilvēki apkārt mums. 5 st. 
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2. AtmiĦas. 3 st. 
3. Visapkārt pasaulei. 5 st. 
4. Dzīves stāsti. 5 st. 
5. Nākotnes plāni un nodomi. 7 st. 
6. ZiĦas un mēdiji. Sabiedriskā dzīve 4 st. 

Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli, CD, praktiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, viedokĜu 
ventilācija, diskusija, paneĜdiskusija, lomu spēle, lomu spēle ar video ierakstu, grupu darbs, kolāžu 
veidošana, problēmu risināšana, u.c. 
 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi nokārtoti 
kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie testi, ieskaites, praktiskās nodarbības 
� sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus/diskusijas u. c., diferencēts vērtējums: ar atzīmi 
10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums 
„ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 

� rakstisko darbu diferencēts vērtējums– ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne 
zemāku par 4 ballēm, vai „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 

� pārbaudes (ModuĜu tests) tests – 50% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne 
zemāku par 4 ballēm, 

� ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%, , mutisk ā veidā – 
saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm. 

 
Ieteicam ā literat ūra: 
• Jane Comyns Carr with Sarah Cunningham, Peter Moor. Cutting Edge. Intermediate. Teacher’s 

Resource Book, Photocopiable resources by Chris Redston. Pearson Education Limited, 1998 ISBN 
0582 302080 

• Sarah Cunningham, Peter Moor. Cutting Edge. Intermediate. Student’s book. Pearson Education 
Limited, 1999 ISBN 0582 302072. 

• Jane Comyns Carr, Frances Eales. Cutting Edge. Intermediate. Workbook. Pearson Education Limited, 
1998. ISBN 0582 30210 2 

• Stuart Redman. English Vocabulary in Use. Pre-intermediate &intermediate. Cambridge University 
Press. 1997, 2003.  

• Michael McCarthy. Felicity O’Dell. English Idioms in Use. Cambridge University Press. 2002. 
• Michael McCarthy. Felicity O’Dell. English Collocations in Use. Cambridge University Press. 2005. 
• Louise Hashemi with Raymond Murphy. English Grammar in Use Supplementary Exercises. 

Cambridge University Press. 2004. 
• Raymond Murphy. English Grammar in Use. Third edition. A self-study reference and practice book for 

Intermediate students of English. Cambridge University Press. 2004 
• Austin D. English for nurses. Edinburgh. Longman. 1997, 137 p. 
• 2. Lewer H. Care of the child. London. 1983, 192 p 
• Sosare M. English for doctors and nurses. Riga. 1995. 195 p.  
 

Ang Ĝu valodas programmas apraksts 
ELEMENTARY I 

 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  AngĜu valoda 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Nellija Eglīte-Karzone 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  C daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  I, II semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  2 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  angĜu valoda Starter līmenī 
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Studiju priekšmeta anot ācija : Veicināt ārstu palīgu angĜu valodas zināšanu apguvi, lai viĦi spētu 
funkcionēt starptautiskajā vidē, veicot savus tiešos pienākumus  
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1. Attīstīt valodas apguvēju spējas sekot līdzi vienkāršai diskusijai vai runai un saprast būtiskākās 
lietas; 
2. Veicināt studiju priekšmeta apguvēju prasmes vienkāršā valodā izteikt un pamatot savu viedokli 
par jautājumiem saistībā ar ikdienas darba situācijām; 
3. Attīstīt studiju programmas dalībnieku prasmes uzdot jautājumus pieklājīgā formā, lai 
noskaidrotu neskaidras lietas un atbildēt uz citu cilvēku jautājumiem par ikdienas un darba lietām; 
4. Veidot studiju programmas apmeklētāju izpratni par ikdienas situācijās sastopamajiem tekstiem, 
kuros ir iekĜauti fakti, personu, vietu un lietu apraksti; 
5. Attīstīt valodas apguvēju pamatiemaĦas rakstīšanas prasmēs, lai viĦi spētu uzrakstīt vienkāršas 
vēstules un dokumentus, saistītus ar darba jautājumiem; 
6. Apgūt un praktiski pielietot profesionālajā angĜu valodā lietotos vārdus un frāzes līdz ar būtiskāko 
angĜu valodas gramatikas struktūru un izrunas nostiprināšanu. 

Studiju priekšmeta saturs:  
Teorija ( 20 stundas)  
      1.    Valstis un tautības.  3 st. 

2. Ikdienā nepieciešamās lietas. 2 st. 
3. Kopīgais cilvēku dzīvē. 3 st. 
4. Ikdienas patīkamās un nepatīkamās lietas. 2 st. 
5. Transports. 5st. 
6. Pārtika. 5st. 

Praktisk ās nodarb ības ( 32 stundas)  
       1.   Valstis un tautības.  7 st. 

2. Ikdienā nepieciešamās lietas. 3 st. 
3. Kopīgais cilvēku dzīvē. 3 st. 
4. Ikdienas patīkamās un nepatīkamās lietas. 10 st. 
5. Transports. 5st. 
6. Pārtika. 4 st. 

Patst āvīgais darbs ( 29 stundas)  
1.  Valstis un tautības. 5 st. 
2.  Ikdienā nepieciešamās lietas. 3 st. 
3.  Kopīgais cilvēku dzīvē. 5 st. 
4.   Ikdienas patīkamās un nepatīkamās lietas. 5 st. 
5. Transports. 7 st. 
6. Pārtika. 4 st. 
 

Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli, CD, praktiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, viedokĜu 
ventilācija, diskusija, paneĜdiskusija, lomu spēle, lomu spēle ar video ierakstu, grupu darbs, kolāžu 
veidošana, problēmu risināšana, u.c. 
 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi nokārtoti 
kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie testi, ieskaites, praktiskās nodarbības 
� sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus/diskusijas u. c., diferencēts vērtējums: ar atzīmi 
10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums 
„ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 

� rakstisko darbu diferencēts vērtējums– ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne 
zemāku par 4 ballēm, vai „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 

� pārbaudes (ModuĜu tests) tests – 50% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne 
zemāku par 4 ballēm, 

� ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%, , mutisk ā veidā – 
saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm. 
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Ieteicam ā literat ūra: 
• Frances Eales with Sarah Cunningham, Peter Moor. Cutting Edge. Elementary . Teacher’s Resource 

book. Pearson Education Limited, 2001. ISBN 0582 403928. 
• Sarah Cunningham, Peter Moor with Frances Eales. Cutting Edge. Elementary. Student’s book with 

mini-dictionary. Pearson Education Limited, 2001. ISBN 0582 403944 
• Sarah Cunningham, Peter Moor with Frances Eales Cutting Edge Elementary. Workbook.  
• Austin D. English for nurses . Edinburgh. Longman. 1997, 137 p. 
• 2. Lewer H. Care of the child . London. 1983, 192 p 
• Sosare M. English for doctors and nurses . Riga. 1995. 195 p.  
 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Propedeitika 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Inga Krēvica, docente Tamāra Razuvajeva, 
docente Inga Petermane 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  B daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:   II semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  4 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā, vispārējā 
propedeitikā 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Students iegūst izpratni par pacienta izmeklēšanas metodēm (vispārējā un 
speciālā izmeklēšana), diagnostikas un diferenciālās diagnostikas pamatiem, un, izvērtējot iespējamos 
rezultātus, par normu un patoloăiju. Rezultātā students spēj plānot un realizēt savu darbību, pielietojot 
teorētiskās zināšanas praksē, pareizi novērtējot pacienta stāvokli. 
Propedeitika ir studiju priekšmets, kurā tiek iegūtas zināšanas Ĝoti īsā un elementārā formā pirms 
ginekoloăijas un dzemdniecības kursa uzsākšanas par ginekoloăiskas pacientes, grūtnieces un bērnu 
pusaudžu ginekoloăiskām izmeklēšanas metodēm. Disciplīnas mērėis sniegt pamatzināšanas šajā studiju 
priekšmetā. 
 Bērnu propedeitika ir  studiju priekšmets, kurā tiek apgūtas zināšanas par  bērnu augšanas un attīstības 
īpatnībām dažādos vecuma periodos, apskatot organisma sistēmu anatomiskās un fizioloăiskās īpatnības, 
kā arī par izmeklēšanas metodikas īpatnībām.  
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 
 
             1.    Prast atšėirt fizioloăiskās normas no patoloăijas dažāda vecuma bērniem. 

2. Sniegt studentiem zināšanas par pacienta izmeklēšanas metodēm:  anamnēzes ievākšanu, 
pacienta objektīvo izmeklēšanu ( inspekcija, palpācija, perkusija, auskultācija), 
laboratoriskajām  un  instrumentālajām izmeklēšanas  metodēm.   

3. Attīstīt  prasmi pielietot dažādas izmeklēšanas metodes slimību diagnostikā. 
4. Izprast akūto ėirurăisko slimību diagnostikas pamatus. 
5. Zināt akūto ėirurăisko slimību galvenos simptomus un sindromus. 
6. Skaidrot akūto ėirurăisko slimību diagnostikas paĦēmienus. 
7. Veidot izpratni par ginekoloăiskas pacientes, bērnu un pusaudžu, grūtnieces izmeklēšanas 

īpatnībām, atšėirībām ginekoloăijā.   
8. Attīstīt izpratni par izmeklēšanas metodēm pie patoloăiskiem stāvokĜiem ginekoloăijā, 

dzemdniecībā. 
9. Prast pielietot izmeklēšanas metodes ginekoloăisku saslimšanu gadījumos.  
10. Zināt ginekoloăiskas pacientes objektīvo izmeklēšanu – inspekcija, dzimumorgānu palpācija. 
11. Prast patstāvīgi veikt augĜa sirdstoĦu izklausīšanu, izvērtēšanu – grūtniecei, dzemdētājai. 
12. Veidot izpratni par bērna augšanu un attīstību, tās komponentiem, ietekmējošiem faktoriem, 

ietverot arī  intrauterīno attīstības periodu. 
13. Zināt  cilvēku izmeklēšanā pielietojamo subjektīvo un objektīvo izmeklēšanas metožu īpatnības 

bērniem. 
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Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija (70 stundas)  
 1. Vispārējā daĜa   4 st. 
             2. Elpošanas sistēmas izmeklēšana   2 st. 
             3. Sirds asinsvadu sistēmas izmeklēšana   4 st. 
             4. Gremošanas sistēmas un uropoētiskās  sistēmas izmeklēšana 2 st. 
             5. Endokrīnās sistēmas izmeklēšana 2 st. 
             6. Asinsrades sistēmas izmeklēšana   4 st. 
             7. Akūto vēdera dobuma saslimšanu diagnostika  4 st. 
             8. Akūto uroloăisko saslimšanu diagnostika 4 st. 
             9. Akūto asinsvadu slimību diagnostika  2 st. 
            10. Diagnostika traumatoloăijā  4 st. 

     11. Ėirurăiskas infekcijas diagnostika 4 st. 
     12. Ievads propedeitikā, ginekoloăiskas pacientes, bērnu un pusaudžu izmeklēšanas shēma.     2st. 

13.Secīga anamnēzes ievākšana ginekoloăiskai pacientei, bērniem un pusaudžiem, grūtniecēm4st. 
14. Ginekoloăiskas pacientes speciālās izmeklēšanasmetodes, papildizmeklēšanas metodes, 

krūšu dziedzeru, padušu, kakla limfmezglu apskate un palpācija. 4 st.  
15. Bērnu un pusaudžu vispārīgā izmeklēšana, speciālās, instrumentālās, laboratoriskās, 

radioloăiskās izmeklēšanas metodes.  2. st.       
16. Grūtnieču objektīvā izmeklēšana, speciālās izmeklēšanas metodes, auskultācija, iekšējā 

dzemdnieciskā izmeklēšana. 2. st         
17. Koncepcija –„vesels bērns”, bērnības periodi.   2st. 
18. Bērna attīstība, to ietekmējošie un veicinošie faktori.  2st. 
19. Bērna organisma sistēmu anatomiskās un fizioloăiskās īpatnības (AFI) dažādos vecuma 

periodos un to izmeklēšana.  16st 
Praktisk ās nodarb ības ( 50 stundas)  

1.    Ginekoloăiskas pacientes, bērnu un pusaudžu izmeklēšanas shēma.         2st. 
2.   Anamnēzes ievākšana ginenekoloăiskai pacientei, bērniem un pusaudžiem.       2st. 
3. Ginekoloăiskas pacientes speciālās izmeklēšanasmetodes, papildizmeklēšanas metodes, krūšu 

dziedzeru, padušu, kakla limfmezglu apskate un palpācija.  2 st.                                                       
4. Bērnu un pusaudžu vispārīgā izmeklēšana, speciālās, instrumentālās, laboratoriskās, 

radioloăiskās izmeklēšanas metodes.     2.st                                                                                                   
5. Grūtnieču objektīvā izmeklēšana, speciālās izmeklēšanas metodes, auskultācija, iekšējā 

dzemdnieciskā izmeklēšana.  2.st                                                                                                                    
6. Diagnostikas metodikas īpatnības bērniem.  2st. 
7. Bērna organisma sistēmu anatomiskās un fizioloăiskās  īpatnības (AFI) dažādos vecuma 

periodos un to izmeklēšana.  10st. 
8. Bērna izmeklēšanas vispārīgie principi dažādos vecuma periodos. Saskarsmes veidošana ar 

pediatrisko pacientu un viĦa piederīgajiem. Vitālo rādītāju noteikšanas nosacījumi. 2st. 
9. Bērna vispārējās izmeklēšanas shēma. Vispārējā stāvokĜa novērtējums.  2st 
10.  Elpošanas sistēmas izmeklēšana  2 st. 
11. Sirds asinsvadu sistēmas izmeklēšana   2 st 
12. Gremošanas sistēmas un uropoētiskās  sistēmas izmeklēšana 2 st. 
13.  Endokrīnās sistēmas izmeklēšana  2 st. 
14.  Kaulu un locītavu sistēmas izmeklēšana  2 st. 
15. Akūto vēdera dobuma saslimšanu diagnostika 4 st. 
16. Akūto uroloăisko saslimšanu diagnostika  2 st. 
17. Akūto asinsvadu slimību diagnostika   2 st. 
18. Diagnostika traumatoloăijā   4 st. 
19. Ėirurăiskas infekcijas diagnostika   2 st. 

Patst āvīgais darbs (52 stundas)  
1. Secīga anamnēzes ievākšana ginekoloăiskai pacientei, bērniem un pusaudžiem, grūtniecēm.      

2st. 
2. Ginekoloăiskas pacientes speciālās izmeklēšanasmetodes, papildizmeklēšanas metodes, krūšu 

dziedzeru, padušu, kakla limfmezglu apskate un palpācija.         2. st                                                                    
3. Bērnu un pusaudžu vispārīgā izmeklēšana, speciālās, instrumentālās, laboratoriskās, radioloăiskās 

izmeklēšanas metodes.       2. st                                                                                                            
4. Grūtnieču objektīvā izmeklēšana, speciālās izmeklēšanas metodes, auskultācija, iekšējā 

dzemdnieciskā izmeklēšana.  4.st.                                                                                                                    
5. Bērna organisma sistēmu anatomiskās un fizioloăiskās īpatnības (AFI) dažādos vecuma periodos 

un to izmeklēšana.  10st. 
6. Bērna izmeklēšanas vispārīgie principi dažādos vecuma periodos. Saskarsmes veidošana ar 

pediatrisko pacientu un viĦa piederīgajiem. Vitālo rādītāju noteikšanas nosacījumi  2.st 
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7. Bērna vispārējās izmeklēšanas shēma. Vispārējā stāvokĜa novērtējums. 2st 
8. Elpošanas sistēmas izmeklēšana   4 st. 
9. Sirds asinsvadu sistēmas izmeklēšana   4 st. 
10. Gremošanas sistēmas un uropoētiskās sistēmas izmeklēšana  2 st. 
11. Asinsrades sistēmas izmeklēšana   4 st. 
12. Akūto vēdera dobuma saslimšanu diagnostika   4 st. 
13. Akūto uroloăisko saslimšanu diagnostika  4 st. 
14. Akūto asinsvadu slimību diagnostika   2 st. 
15. Diagnostika traumatoloăijā  2 st. 
16. Ėirurăiskas infekcijas diagnostika 2 st. 
 

Mācīšanās strat ēăija: 
1. Lekcijas. 
2. Vizuālie līdzekĜi. 
3. Kodoskopa materiāli. 
4. Praktiskās nodarbības. 
5. Klīniskie uzdevumi. 
6.Semināri. 
7. Grupu darbs. 

 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi 
nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie selektīvie testi, ieskaites, semināri, 
� sekmīgi nokārtots eksāmens. 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� praktiskās nodarbības, ieskaitot grupu darbu vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”; 
� semināra vērtējums – ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 

vai „ieskaitīts” – „neieskaitīts”; 
� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm; 
� eksāmens mutiskā veidā – saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm. 
� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%, praktisk ā – divdaĜīgs 

vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, mutisk ā veidā – saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 
ballēm. 

 
Ieteicam ā literat ūra: 
1. I. AuziĦa “ Bērnu un pusaudžu ginekoloăija” , apgāds “ Rasa ABC”, 2004. 
2. Grūtniecības un dzemdību mazā enciklopēdija, “Jumava”, 2003. 
3. A. Andrejeva “ Sieviete un menopauze”, Nacionālais apgāds, 2003. 
4. ě. ěevkovs, V. LejiĦš “ Neauglības ārstēšanas iespējas”, Nordik, 2001. 
5. G. Lazdāne, S. Andrejeva u.c “ Ginekoloăijas rokasgrāmata”, Nacionālais apgāds, 2000. 
6. V.P. SmetĦik, L.G. Timulovič “ Neoperatīvā ginekoloăija” ( krievu v.), Maskava, MIA, 1999. 
7. William W. Beck, Jr., M.D. “ Obstetrics and Gynaecology” 3rd edition, Williams & Wilkins, 1997. 
tulkojums krievu valodā SaveĜjevas un Sičavina redakcijā ar papildinājumiem krievu val. ( Geotar Medicina, 
Maskava, 1997) 
8. A.Bergmane, A. Andrejeva, M. Orleāna “ Normālā dzemdniecība”, Rīga, “ Zvaigzne”, 1987. 
9.” Dzemdniecība” med. ZinātĦu doktores A. Bergmanes redakcijā, Rīga, “ Zvaigzne”, 1982. 
10. Mācību programma dzemdniecībā Latvijā, “International Relief Teams “, 1999 
11.  Mācību programma dzemdniecībā latvijā, International Rdelief Teams, 1999. 
12.  Patricia C. Wilson., Common Gynaecological Conditions, Blakwell Science 2002. 
13.  William W. Beek, Ir. M.D. Obstetrics and Gynaecology, Williams and Williams, 1997. 
14. ĀboltiĦa M. Kā aug mūsu bērns. – Rīga: Datorzinību Centrs, 1998 
15. Bērns kopšanas mazā enciklopēdija / Kanādas mediėu kopdarbs – Rīga: Jumava, 1995 
16.Bisjārina V. Bērnu slimības un bērnu kopšana. – Rīga: Zvaigzne, 1989 
17.Dobelis J. Bērnu uroloăija. – Rīga, 2003 
18.Fleminga I. ZīdaiĦa attīstība un attīstības traucējumi. – Rīga: Zvaigzne, 1996 
19.Geske R. Bērna bioloăiskā attīstība. – Rīga: RaKa, 2005 
20.KrūmiĦa Dž., Kokare I. Latvijas bērnu fiziskās attīstības normatīvi. Rīga: SIA Nacionālais apgāds, 2005 
21.Lejniece S. Klīniskā hematoloăija. – Rīga: Nacionālais apgāds, 2005 
22.Medicīnas aprūpes rokasgrāmata / Zin. Redakt. Paudere I. – SIA „J.L.V.”, izdevums latviešu val., 2001  
23.Puškarevs I., Golubeva A. Bērna attīstība. – Lielvārde: Lielvārds, 1999 
24.Rokasgrāmata pediatrijā / Galv. Redakt. LiepiĦa A. – Rīga: Rīgas Starptautuskā medicīnas zinātnes un 
farmācijas centra apgāds, 1996 
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25.Rokasgrāmata pediatriskajā aprūpē. Mācību līdzeklis / Sast. Preimane G. – Rīga: Medicīnas 
profesionālās izglītības centrs, 1998 
26.Valtneris A. Bērnu un pusaudžu fizioloăija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001 
27.Maзурин А., Воронцов И. Пропедевтика детскинх болезнеи. – Москва:  Медицина, 1985 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Norm ālā hum ānā anatomija  
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Dina Berloviene 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  A daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  I, II semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  3 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas bioloăijā, anatomijā. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Studiju programmas priekšmeta apguves laikā studentiem tiek veidota 
izpratne par cilvēka organismu un orgānu sistēmu uzbūvi. Pēc programmas apguves students prot 
izskaidrot organisma anatomisko saistību sistēmās un izmantot iegūtās zināšanas cilvēka veselības 
stāvokĜa novērtēšanā. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1.Izskaidrot cilvēka ėermeĦa vispārējo iedalījumu. 
2. Izprast dažādu orgānu sistēmu anatomisko saistību. 
3.Analizēt dzīvības procesu norisi organismā, pamatojoties uz anatomisko uzbūvi. 
4.Zināt orgānu uzbūvi, topogrāfiju, savstarpējo saistību sistēmās. 

 
Studiju priekšmeta saturs:  
Teorija (32 stundas)  

1. Ievads anatomijā 2st. 
2. Histoloăija 2st. 
3. Balsta un kustību aparāts 5st. 
4. Cirkulatorā sistēma 5st. 
5. Elpošanas orgānu sistēma 2st. 
6. Gremošanas orgānu sistēma 2st. 
7. Urīnradošā/izvadošā, reproduktīvā, iekšējās sekrēcijas sistēma 6 st. 
8. Nervu sistēma 8 st. 

Praktisk ās nodarb ības ( 52 stundas)  
1. Ievads anatomijā 1st. 
2. Histoloăija 2st. 
3. Balsta un kustību aparāts 14st. 
4. Cirkulatorā sistēma 8 st. 
5. Elpošanas orgānu sistēma 4 st. 
6. Gremošanas orgānu sistēma 4 st. 
7. Urīnradošā/izvadošā, reproduktīvā, iekšējās sekrēcijas sistēma 6 st. 
8. Nervu sistēma 13 st. 

Patst āvīgais darbs (36 stundas)  
1.Ievads anatomijā 1st. 
2.Histoloăija 2st. 

       3.Balsta un kustību aparāts 5 st. 
4.Cirkulatorā sistēma 7 st. 
5.Elpošanas orgānu sistēma 2 st. 
6.Gremošanas orgānu sistēma 4 st. 
7. Urīnradošā/izvadošā, reproduktīvā, iekšējās sekrēcijas sistēma 6 st. 
8. Nervu sistēma 9 st. 
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Mācīšanās strat ēăija:  
Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli, CD, praktiskās nodarbības, semināri, , viedokĜu ventilācija, 
diskusija, paneĜdiskusija, grupu darbs, kolāžu veidošana. 
 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi 
nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie selektīvie testi, ieskaites, semināri, 
� sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� semināra vērtējums – ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
vai „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 

� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� galīgā ieskaite – tests, noslēdzot II semestri: rakstisk ā veid ā – 65%, praktisk ā – divdaĜīgs 

vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”. 
 
Ieteicam ā literat ūra: 
1. Anatomija I,II daĜa mācību līdzeklis Liepājas medicīnas skola, 1997 
2. Apinis Pēteris Cilvēks, R: JāĦa sēta, 2001 
3. Deivids Bernijs Mazā Enciklopēdija Cilvēka ėermenis, R: Zvaigzne ABC, 2002 
4. Ilustrēta vārdnīca Cilvēka ėermenis, R: Zvaigzne ABC, 1999 
5. Kalbergs V. Cilvēka anatomija, R: Zvaigzne, 1971 – 1973 
6. Silvija S.Modere Bioloăija 3.daĜa, R: Zvaigzne ABC, 1998 
7. Tomas O.McCracken, Richard Walker DER 3D Anatomie ATLAS Graficas EGEDSA, Spain, 1999 
8. ANNE M.R.AGUR Grant’s ATLAS OF ANATOMY William&Wilkins, 1991 Canada 
9. Silvija S.Madere Human Anatomy and Physiology Wm.C.Brown Publisher, 1991 
10. Roy Poritsky Anatomy to color and study Wanly&Balyus, 1989 Philadelphia 
11. Ihohn W.Hole, Ir. Human anatomy Physiology Wm.C.Brown Publisher, 1993 
 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju kurss:  Studiju programma – Ārstniecība; kvalifikācija – Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Norm ālā fiziolo ăija 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: Gunvalda Pacunska  
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  A daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  1. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  3 KP 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Pamatzināšanas fizikā, ėīmijā, anatomijā 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Students iegūst zināšanas un izpratni par cilvēka organisma funkcionālo 
uzbūvi, atsevišėo orgānu sistēmu integrāciju, fizioloăisko procesu pēctecību un faktoriem, kuri ietekmē 
fizioloăiskos procesus dažādos aspektos. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1. Izskaidrot fizioloăisko procesu būtību un norisi;       
2. Raksturo fizioloăisko procesu mehānismus un norisi; 
3. Analizēt fizioloăisko procesu integrāciju organismā kā vienotā veselā;    
4. Zināt organisma sistēmu funkcionālo būtību;      
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Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija- 68 st.  

1. Ievads fizioloăijā   8 st.      
2.Asinis un asinsrites fizioloăija            12 st. 
3.Respiratorās sistēmas fizioloăija           8 st.     
4.Gremošanas fizioloăija. Vielu un enerăijas maiĦa organismā   12 st.    
5. Nieru un urīnizvades sistēmas fizioloăija                       6 st. 
6.Endokrīnās un reproduktīvās sistēmas fizioloăija         4 st.      
7.Nervu sistēmas fizioloăija              22 st.      
8.MaĦu orgānu fizioloăija           6 st.           

Semin āri – 18 st.  
Katrā sada Ĝā 2 st., nervu sist ēmas sada Ĝā – 4 st.  
 

Patst āvīgais darbs – 34 st.  
Katrā sada Ĝā 2 – 6 st./atkar ībā no teor ētisko stundu apjoma  

Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli, CD, klīniskie uzdevumi, semināri, radošais semi diskusija, 
grupu darbs, problēmu risināšana, mācību ekskursija, individuālais darbs, pārbaudes darbi; 
 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi 
nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie selektīvie testi, ieskaites; 
� sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� studentu studiju zinātniskos darbos paredzēto darbu vērtējums – ne zemāks par 4 ballēm 
� ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%. 

 
Ieteicam ā literat ūra: 
 1. Aberberga – Augškalne L Fizioloăija rehabilitologiem; Nacionālais medicīniskais apgāds, 2002; 
 2. Apinis P. – Cilvēks; Nacionālais medicīniskais apgāds, 2002; 
 3. Valtneris A. Cilvēka fizioloăija;  Zvaigzne ABC, 1995; 
 4. Green J.M. Basic clinical physiology;  Block Well Scientific Publications; 1984; 
 5. Lamb F.T., Ingram C.G. Essencials of physiology; Block Well Scientific Publications; 1981; 
 6. Andrev Davies, Asa G.H. Blakeley, Cecil Kidd – Human Physiology;Churchill Livingstone;  2001; 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma – Ārstniecība; kvalifikācija – Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Visp ārējā patolo ăija  
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: L. K ārkli Ħa 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  A daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  2. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  2 KP 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Pamatzināšanas fizioloăijā, ėīmijā, anatomijā; 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Students iegūst zināšanas un izpratni par cilvēka organisma iespējamajiem 
patoloăiskajiem procesiem, to izcelsmes mehānismu un iemesliem, kā arī patoloăisko procesu rezultātiem 
un sekām. 
Studiju priekšmeta m ērėis : 
        1. Izskaidrot patoloăisko procesu būtību un norisi; 
        2. Raksturot patoloăiskos mehānismus; 
        3. Analizēt patoloăisko procesu ietekmi uz organismu kopumā; 
        4. Zināt patoloăisko procesu rezultātus lokāli un vispārēji.     
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Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija – 40 st.  
        1. Šūnu bojājums un nāve                                             2 st. 
        2. Vispārējie patoloăiskie procesi audos                       4 st. 
        3. Hemodināmikas slimības                                          2 st. 
        4. Imunitātes traucējumi un neoplastiskie procesi        2 st. 
        5. Infekciju slimību vispārējā patoloăija                        2 st. 
        6. Sirds un asinsvadu patoloăiskie procesi                  4 st. 
        7. Asinsrades un limfoīdās sistēmas patoloăija            2 st. 
        8. Elpošanas sistēmas patoloăija                                  4 st. 
        9. Uroăenitālās sistēmas patoloăija                              4 st. 
       10. Gremošanas sistēmas patoloăija                            4 st.     
       11. Endokrīnās sistēmas patoloăija                              4 st. 
       12. Ādas un muskuĜu-skeleta sistēmas patoloăija        2 st. 
       13. Nervu sistēmas patoloăiskie procesi                      4 st. 
 
Semin āri un praktisk ās nodarb ības- 14 st.  
  12 st piedalīšanās autopsijās patanatomijas nodaĜā, 2 st. Seminārs pirms ieskaites selektīvā testa. 

 
Patst āvīgais darbs – 26 st.  

Katrā sada Ĝā 2 st.  
Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli, CD, klīniskie uzdevumi, semināri, radošais semināri, 
diskusija, grupu darbs, problēmu risināšana, individuālais darbs, pārbaudes darbi 
 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi 
nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie selektīvais ieskaites tests. 
� sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite; 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� studentu studiju zinātniskos darbos paredzēto darbu vērtējums – ne zemāks par 4 ballēm 
� ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%; 

 
Ieteicam ā literat ūra: 
 1. Basic Pathology; Saunders – Robins; 2003. 
             2. Histoloăija; A. Dālmane; Latvijas Universitāte; 2004. 
             3. Terminologia Medica; K. Rudzītis; SIA Alise; 2005; 
             4. Cilvēks; P. Apinis; Nacionālais Medicīnas apgāds; 1998. 
             5. An Intoduction to General Patology; Tim D Spector & John S. Axford; Churchill Livingston; 1999. 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju kurss:  Studiju programma – Ārstniecība; kvalifikācija – Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Medic īnisk ā terminolo ăija lat īĦu valod ā 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: G. Pacunska  
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  A daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  1 gads studiju gads 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  2 KP 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Pamatzināšanas latviešu valodā, vēsturē, 
ăeogrāfijā. 
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Studiju priekšmeta anot ācija : Students iegūst zināšanas un izpratni latīĦu terminoloăijas pielietojumu 
medicīnā, zinātniskajā literatūrā un valodā kopumā.. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 
        1. Iepazīt un izprast latīĦu valodas strukturālos jēdzienus. 
        2. Orientēties latīĦu valodas vispārējā gramatiskajā struktūrā. 
        3. Lietot praktiskajā medicīnā izmanojamos vispārējos latīĦu terminus. 
 
 Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija – 20 st.  
        1. Ievads mācību priekšmetā 
        2. Fonētika un morfoloăija 
        3. Darbības vārds 
        4. Lietvārds 
        5. Vārdu darināšanas elementi 
        6. Grieėu cilmes vārdi medicīniskajā terminoloăijā 
        7. Īpašības vārds 
        8. Ipašības vārda salīdzināmās pakāpes 
        9. SkaitĜa vārds 
       10. ApstākĜa vārds un saikĜi 
Katrai sada Ĝai 2 stundas. 
 
Semin āri un praktisk ās nodarb ības- 20 st.  

1. Cilvēka organisms kopumā 
2. Kaulu un muskuĜu sistēma 
3. Gremošanas sistēma 
4. Respiratorā sistēma 
5. Sirds asinsvadu sistēma 
6. Asinis un asinsrades sistēma 
7. Limfātiskā sistēma 
8. Urogenitālā sistēma 
9. Endokrinoloăiskā sistēma 
10. Nervu sistēma un maĦu orgāni 

Katrai sada Ĝai 2 st.  
 
Patst āvīgais darbs –20 st.  

 
Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli,semināri ,grupu darbs, individuālais darbs, pārbaudes darbi 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru, obligāts apmeklējums. Sekmīgi nokārtoti kursa 
priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie selektīvie testi /2/. 
 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� studentu studiju zinātniskos darbos paredzēto darbu vērtējums – ne zemāks par 4 ballēm 
� ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%. 

 
Ieteicam ā literat ūra: 
 1. Gavrilovs A. LatīĦu- latviešu valoda; Zvaigzne; 1994. 
             2. Robe E., Altemente J. Lingua Latīna Pro Medicis ; Liesma; 1965. 
             3. Roba E. Lingua latīna Pfarmaceutica; Zvaigzne; 1977. 
             4. Autoru kolektīvs  Salvēte! LatīĦu valodas mācību grāmata; Zvaigzne; 2002. 
             5. Rudzītis K. Terminologia medica; Nacionālais apgāds; 2005 
 

 
 
 
 
 



  

 80

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss: Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
Studiju priekšmets:  Visp ārīgā psiholo ăija  

Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji:  lektore Kristīne Ozola 

Studiju priekšmets iek Ĝauts: A daĜa 

Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  II semestris 

Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  1 

Studiju priekšmeta nepieciešamie priekšnosac ījumi:  zināšanas cilvēka attīstības evolūcijā, anatomijā 
un fizioloăijā, izpratne par savstarpējo attiecību veidošanu un uzturēšanu, saskarsmes iemaĦas.  
Studiju priekšmeta anot ācija: vispārīgā psiholoăija ir studiju programma, kurā tiek apgūta cilvēces rīcības 
izpratne, analizēts attīstības process, gribas un motivācijas lomas spēcināšana, kā arī emocionalitās 
inteliăences attīstības veicināšana. 
Studiju priekšmeta m ērėis:  

1. vecināt savstarpējās mijiedarbības izpratnes attīstību; 
2. izskaidrot cilvēka apkārtējās un iekšējās pasaules daudzveidību; 
3. analizēt personības individuāli tipoloăiskās īpatnības, attīstības īpatnības un krīzes periodu 

mijiedarbību; 
4. identificēt emocionālo stāvokĜu specifiku ārsta palīga praksē. 

Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija (16 stundas)  

1. Vispārīgās psiholoăijas raksturojums  2 st. 
2. personības izziĦas sfēras raksturojums 4 st. 
3. personības attīstība un virzība  4 st. 
4. vecumposmu periodizācija  2 st. 
5. emocionālās sfēras raksturojums  4 st. 

Praktisk ās nodarb ības (14 stundas)  
1. Vispārīgās psiholoăijas raksturojums  2 st. 
2. personības izziĦas sfēras raksturojums 4 st. 
3. personības attīstība un virzība  2 st. 
4. vecumposmu periodizācija  4 st. 
5. emocionālās sfēras raksturojums  2 st. 

Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli, CD, praktiskās nodarbības, klīniskie uzdevumi, semināri, 
radošais seminārs, viedokĜu ventilācija, diskusija, paneĜdiskusija, lomu spēle, lomu spēle ar video ierakstu, 
individuālais darbs, grupu darbs, kolāžu veidošana, problēmu risināšana, u.c. 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi 
nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie selektīvie testi, ieskaites, semināri, 
� sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite/ tests/ referāts/ eksāmens. 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� semināra vērtējums – ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
vai „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 

� studentu studiju zinātniskos darbos paredzēto darbu vērtējums – ne zemāks par 4 ballēm, 
� ieskaite – iegūto zināšanu interpretācijas izpausme praktiskajos darbos. 

 
Ieteicam ā literat ūra: 

1. Deksters G., Vošs M. Rokasgrāmata psihiatrijas māsām. – R: Jumava, 2006. 
2. Dako P. Psiholoăijas brīnumainās uzvaras. – R: Zvaigzne ABC, 1999. 
3. Hopolova G. Personības tipoloăiskās īpatnības un saskarsme. – R: Zinātne, 1990. 
4. Mācību līdzeklis. Ievads psiholoăijā. – R: Pētergailis, 2000. 
5. Kulbergs J. Krīze un attīstība. – Liepāja: LPA, 1998. 
6. OzoliĦa Nucho A., Vīdnere M. Stress: tā pārvarēšana un profilakse. – R: Biznesa partneri, 2004 
7. ReĦăe V. Psiholoăija. – R: Zvaigzne ABC, 2004. 
8. Svence G. Attīstības psiholoăija. – R: Zvaigzne ABC, 1999. 
9. Vorobjovs V. Vispārīgā psiholoăija. – R: Jumi, 2000. 
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Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Mikrobiolo ăija 
 
Studiju priekšmeta programma iesaist ītie doc ētāji:  lektore Dace Zemīte 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  A daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  I semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  1 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi : zināšanas bioloăijā un ėīmijā vidējās izglītības 
līmenī 
 
Studiju priekšmeta anot ācija:  
Kurss aptver vispārīgās mikrobioloăijas pamatjēdzienus mikroorganismu fizioloăijā, kā arī speciālās 
medicīniskās mikrobioloăijas tēmas. Kursā tiek iegūtas zināšanas par mikroorganismu un cilvēka 
organisma mijiedarbību, par cilvēka organisma aizsargmehānismiem. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis :  

1. Izprot  mikroorganismu lomu ekosistēmā. 
2. Izskaidro mikroorganismu nozīmi un ietekmi uz cilvēka organismu.  
3. Izprot organisma aizsargmehānismus – (imunitāte , alerăiskas reakcijas). 
4. Saprot un izskaidro imūnprofilakses  pamatus un nozīmi  - (vakcīnas , serumi, pretmikrobu 

preparāti) 
5. Saprot infekcijas procesu organismā kā reakciju uz izsaucēju. 
6. Zina dažādus infekcijas izplatīšanās ceĜus un to bloėēšanas iespējas.  
7. Izmanto epidemioloăiskos paĦēmienus infekciju slimību profilaksei. 

       Un infekciju diagnostikai 
 
Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija (32 stundas)  

1. Mikrobioloăijas un epidemioloăijas priekšmeti. Mikrobioloăijas vēsture 2 st. 
2. Mikroorganismu klasifikācija un mikroorganismu morfoloăija    2 st. 
3. Baktēriju ėīmiskais sastāvs     2 st. 
4. Mikroorganismu fizioloăija     4 st. 
5. Ārējo (fizikālo, ėīmisko, bioloăisko) faktoru iedarbība mikroorganismiem    2 st. 
6. Mikroorganismu grupas               2 st. 
7. Mācība par infekciju         .2 st. 
8. Mācība par imunitāti        .2 st. 
9. Alerăija                 2 st. 
10. Patogēnie koki (stafilokoki, streptokoki, gonokoki, meningokoki), to raksturojums un nozīme 

strutaino infekciju izcelsmē           2 st. 
11. Enterobaktēriju (E.coli, salmonellu, šigellu, H.pylori, holeras vibriona, nosacīti patogēno 

enterobaktēriju, jersīniju) raksturojums, nozīme kuĦăa – zarnu trakta infekciju izcelsmē 2 st. 
12. Difterijas, garā klepus un tuberkulozes ierosinātāji            2 st. 
13. Patogēnas klostrīdijas        2 st. 
14. Sevišėi bīstamo bakteriālo (mēra un Sibīrijas čūlas) infekciju ierosinātāji    2 st. 
15. Patogēnās spirohetas un hlamīdijas                2 st. 
16. Vīrusi, to raksturojums un nozīmīgākās (poliomielīts, gripa, trakumsērga, vīrusu hepatīti, ērču 

encefalīts, HIV) to izraisītās slimības                       2 st. 
 
Praktisk ās nodarb ības (24 stundas)  

1. Mikroskopa uzbūve, darbības principi. Mikroskopijas pamatprincipi          2 st. 
2. Patogēnie koku –stafilokoki, streptokoki, gonokoki, meningokoki) mikroskopija         6 st. 
3. Enterobaktēriju (E.coli, salmonellu, šigellu, nosacīti patogēno enterobaktēriju,) mikroskopija 4 st. 
4. Difterijas un tuberkulozes ierosinātāju mikroskopija         .6 st. 
5. Krēpu mikroskopija                     2 st. 
6. Vaginālo iztriepju mikroskopija                      2 st. 
7. Asins iztriepju mikroskopija                       2 st. 
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Patst āvīgais darbs (24 stundas)  
1. Mikroorganismu klasifikācija un mikroorganismu morfoloăija           2 st. 
2. Mikroorganismu fizioloăija                2 st. 
3. Mācība par infekciju                        2 st. 
4. Mācība par imunitāti                     2 st. 
5. Alerăija                        2 st. 
6. Patogēnie koki (stafilokoki, streptokoki, gonokoki, meningokoki), to raksturojums un nozīme 

strutaino infekciju izcelsmē         2 st. 
7. Enterobaktēriju (E.coli, salmonellu, šigellu, H.pylori, holeras vibriona, nosacīti patogēno 

enterobaktēriju, jersīniju) raksturojums, nozīme kuĦăa – zarnu trakta infekciju izcelsmē 2 st. 
8. Difterijas, garā klepus un tuberkulozes ierosinātāji           2 st. 
9. Patogēnas klostrīdijas                  2 st. 
10. Sevišėi bīstamo bakteriālo (mēra un Sibīrijas čūlas) infekciju ierosinātāji    2 st. 
11. Patogēnās spirohetas un hlamīdijas  2 st. 
12. Vīrusi, to raksturojums un nozīmīgākās (poliomielīts, gripa, trakumsērga, vīrusu hepatīti, ērču 

encefalīts, HIV) to izraisītās slimības      2 st. 
 
Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie materiāli, kodoskopa materiāli, CD, praktiskās nodarbības, semināri, grupu darbs. 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  

• Lekciju, semināru un praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. 
• Sekmīgi nokārtoti studiju programma paredzētie selektīvie testi un semināri 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

• Teorētiskās un praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, vērtējums ar atzīmi 10 baĜĜu 
sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm; 

• Semināra vērtējums – atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm; 
• Selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 

ballēm 
 
Ieteicam ā literat ūra:  
1. A. Žilēvica „Mikroorganismi un vīrusi”, 1992., izd. ”Zinātne”, krievu val. 278 lpp. 
2. F. K. Čerkess „Mikrobioloăija”, 1986., izd. ”Medicina”, krievu val., 512 lpp. 
3. Ivars Mazjānis, Edgars Tirāns Vakcinācija. Imūnsistēma. Antimikrobiskā infekciju profilakse. Rīga, 2002., 
416 lpp. 
4. Ivars Mazjānis, Edgars Tirāns HIV infekcija un AIDS, Rīga., 2001. 
5. V.I.KalniĦa Virusoloăija SIA „Nacionālais apgāds”, 2003. 
6. A.Brila Infekcijas slimību epidemioloăija Rīga: Nacionālais Medicīnas apgāds 2003 
7. L.Vīksna Vīrushepatīts C  Rīga: Nacionālais Medicīnas apgāds 2003 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets : Farmakolo ăija  
 
Studiju priekšmeta programma iesaist ītie doc ētāji:  lektore Tamāra Razuvajeva 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts : B daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  I, II semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  3 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi : zināšanas ėīmijā vidējās izglītības līmenī 
Studiju priekšmeta anot ācija:  
Kurss aptver vispārīgo un izpildorgānu farmakoloăiju. Tiek iegūtas zināšanas par receptūru, zāĜu līdzekĜu 
ievades veidiem, to izplatību organismā un izvadi no tā. Izpildorgānu farmakoloăijā tiek apgūtas lielākās 
farmakopreparātu grupas, to blakusparādības un kontrindikācijas. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis:  
1. Izprot farmakoloăijas nozīmi medicīnā. 
2. Zina zāĜu formas, to iedarbības un ievadīšanas veidus. 
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3. Izprot vispārīgās farmakoloăijas pamatjēdzienus. 
4. Zina medikamentu klasifikācijas principus. 
5. Spēj izskaidrot zāĜu līdzekĜu pielietošanas iespējas.  
6. Zina medikamentu raksturīgākās blakusparādības.  
Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija (48 stundas)  

1. Ievads. Īsa farmakoloăijas vēsture. Jaunu zāĜu vielu iegūšanas veidi, to klīniskā pārbaude. 
Vispārīgā receptūra. Receptes izrakstīšanas principi. ZāĜu vielas devas (mg, g, ml, procenti) 2 st. 

2. Cietās zāĜu formas.     2 st. 
3. Mīkstās zāĜu formas. Aerosoli.          .2 st. 
4. Šėidrās zāĜu formas. ZāĜu formas injekcijām.     2 st. 
5. Farmakokinētikas apskats)          2 st. 
6. Farmakodinamikas apskats.            2 st. 
7. Pretparazītu līdzekĜi – pretprotozoju, pretsēĦu un pretvīrusu līdzekĜi. Antiseptiskie līdzekĜi. 2 st. 
8. Sintētiskie antibakteriālie līdzekĜi. Prettuberkulozes līdzekĜi     2 st. 

9. Sārmu un sārmjzemju metālu sāĜu preparāti (Na+, Ca++, K+, Mg++, Ba++). Skābju, sārmu 
preparāti. Asins plazmas aizvietotājlīdzekĜi. Glikoze. 2 st. 

10. Ūdenī šėīstošo vitamīnu preparāti. Taukos šėīstošo vitamīnu preparāti. Polivitamīni. 2 st. 
11. Eritropoēzi un leikopoēzi ietekmējošie līdzekĜi.    2 st. 
12. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē asins recēšanas un pretrecēšanas procesus   2 st. 
13. Fermentu un antifermentu preparāti. Neirohipofīzes un vairogdziedzera hormonu preparāti. 

Perorālie hipoglikēmiskie līdzekĜi. Insulīna preparāti.    2 st. 
14. Sieviešu un vīriešu dzimumhormonu preparāti. Anaboliskie steroīdie līdzekĜi. Glikokortikoīdi. 
        2 st. 
15. Kairinošie līdzekĜi. Histamīns. Antihistamīna preparāti. ZāĜu līdzekĜi, kas kavē jušanas nervu galu 

uzbudināšanu.           2 st. 
16. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē parasimpātisko inervāciju. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē simpātisko 

inervāciju.     2 st. 
17. Neirotropie līdzekĜi. Miega līdzekĜi. Etilspirts.      2 st. 
18. Narkotiskie analgētiskie līdzekĜi. Nenarkotiskie analgētiskie līdzekĜi                  2 st 
19. Pretepilepsijas un pretparkinsonisma līdzekĜi. Psihotropie līdzekĜi                    2 st. 
20. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē elpošanas sistēmas orgānu funkcijas. Pretklepus līdzekĜi. Atkrēpošanas 

līdzekĜi. Bronhus paplašinošie līdzekĜi.            2 st. 
21. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu. Sirds glikozīdi. Antiaritmiskie līdzekĜi. LīdzekĜi 

koronārās asinsrites nepietiekamības ārstēšanai. LīdzekĜi arteriālās hipertenzijas ārstēšanai. 
Diurētiskie līdzekĜi.            4 st. 

22. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē gremošanas orgānu funkcijas. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē apetīti un kuĦăa 
sekrēciju. LīdzekĜi, ko lieto aknu slimību un žults veidošanās un izdales traucējumu gadījumos. 
LīdzekĜi, ko lieto aizkuĦăa dziedzera sekrēcijas traucējumu gadījumos. Caurejas līdzekĜi.                      
4 st. 

 
Praktisk ās nodarb ības (34 stundas)  

1. Cietās zāĜu formas.               2 st. 
2. Mīkstās zāĜu formas. Aerosoli.               2 st. 
3. Šėidrās zāĜu formas. ZāĜu formas injekcijām. 2 st. 
4. Pretparazītu līdzekĜi – pretprotozoju, pretsēĦu un pretvīrusu līdzekĜi. Antiseptiskie līdzekĜi. 

Sintētiskie antibakteriālie līdzekĜi. Prettuber-kulozes līdzekĜi  2 st. 

5. Sārmu un sārmjzemju metālu sāĜu preparāti (Na+, Ca++, K+, Mg++, Ba++). Ūdenī šėīstošo 
vitamīnu preparāti. Taukos šėīstošo vitamīnu preparāti        2 st. 

6. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē asins recēšanas un pretrecēšanas procesus           2 st. 
7. Fermentu un antifermentu preparāti. Neirohipofīzes un vairogdziedzera hormonu preparāti. 

Perorālie hipoglikēmiskie līdzekĜi. Insulīna preparāti.    2 st. 
8. Sieviešu un vīriešu dzimumhormonu preparāti. Anaboliskie steroīdie līdzekĜi. Glikokortikoīdi. 2 st. 
9. Kairinošie līdzekĜi. Histamīns. Antihistamīna preparāti. ZāĜu līdzekĜi, kas kavē jušanas nervu galu 

uzbudināšanu.        2 st. 
10. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē parasimpātisko inervāciju. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē simpātisko 

inervāciju.                2 st. 
11. Narkotiskie analgētiskie līdzekĜi. Nenarkotiskie analgētiskie līdzekĜi.                      2 st 
12. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē elpošanas sistēmas orgānu funkcijas. Pretklepus līdzekĜi. Atkrēpošanas 

līdzekĜi. Bronhus paplašinošie līdzekĜi.              4 st. 
13. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu. Sirds glikozīdi. Antiaritmiskie līdzekĜi. LīdzekĜi 

koronārās asinsrites nepietiekamības ārstēšanai. LīdzekĜi arteriālās hipertenzijas ārstēšanai. 
Diurētiskie līdzekĜi.                 6 st. 
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14. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē gremošanas orgānu funkcijas. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē apetīti un kuĦăa 
sekrēciju. LīdzekĜi, ko lieto aknu slimību un žults veidošanās un izdales traucējumu gadījumos. 
LīdzekĜi, ko lieto aizkuĦăa dziedzera sekrēcijas traucējumu gadījumos. Caurejas līdzekĜi.    2 st. 

Patst āvīgais darbsraktisk ās nodarb ības (38 stundas)  
1. Cietās zāĜu formas.           2 st. 
2. Mīkstās zāĜu formas. Aerosoli.          2 st. 
3. Šėidrās zāĜu formas. ZāĜu formas injekcijām.   2 st. 
4. Pretparazītu līdzekĜi – pretprotozoju, pretsēĦu un pretvīrusu līdzekĜi. Antiseptiskie līdzekĜi. 

Sintētiskie antibakteriālie līdzekĜi. Prettuber-kulozes līdzekĜi          4 st. 

5. Sārmu un sārmjzemju metālu sāĜu preparāti (Na+, Ca++, K+, Mg++, Ba++). Ūdenī šėīstošo 
vitamīnu preparāti. Taukos šėīstošo vitamīnu preparāti           2 st. 

6. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē asins recēšanas un pretrecēšanas procesus         2 st. 
7. Fermentu un antifermentu preparāti. Neirohipofīzes un vairogdziedzera hormonu preparāti. 

Perorālie hipoglikēmiskie līdzekĜi. Insulīna preparāti.              2 st. 
8. Sieviešu un vīriešu dzimumhormonu preparāti. Anaboliskie steroīdie līdzekĜi. Glikokortikoīdi. 2 st. 
9. Kairinošie līdzekĜi. Histamīns. Antihistamīna preparāti. ZāĜu līdzekĜi, kas kavē jušanas nervu galu 

uzbudināšanu.                2 st. 
10. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē parasimpātisko inervāciju. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē simpātisko 

inervāciju.              4 st. 
11. Narkotiskie analgētiskie līdzekĜi. Nenarkotiskie analgētiskie līdzekĜi         2 st 
12. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē elpošanas sistēmas orgānu funkcijas. Pretklepus līdzekĜi. Atkrēpošanas 

līdzekĜi. Bronhus paplašinošie līdzekĜi.                4 st. 
13. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu. Sirds glikozīdi. Antiaritmiskie līdzekĜi. LīdzekĜi 

koronārās asinsrites nepietiekamības ārstēšanai. LīdzekĜi arteriālās hipertenzijas ārstēšanai. 
Diurētiskie līdzekĜi.                   4 st. 

14. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē gremošanas orgānu funkcijas. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē apetīti un kuĦăa 
sekrēciju. LīdzekĜi, ko lieto aknu slimību un žults veidošanās un izdales traucējumu gadījumos. 
LīdzekĜi, ko lieto aizkuĦăa dziedzera sekrēcijas traucējumu gadījumos. Caurejas līdzekĜi.                      
4 st. 

Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie materiāli, kodoskopa materiāli, CD, praktiskās nodarbības, semināri, grupu darbs. 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  

• Lekciju, semināru un praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. 
• Sekmīgi nokārtoti studiju programma paredzētie selektīvie testi un semināri 

Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma:  
• Teorētiskās un praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, vērtējums ar atzīmi 10 baĜĜu 

sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm; 
• Semināra vērtējums – atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm; 
• Selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 

ballēm 
Ieteicam ā literat ūra:  
1. I. PurviĦš „Praktiskā farmakoloăija”2002.g, izd.”Farmserviss”, latv. Val. 
2. M. Melzobs „Receptūra”, izd. 
3. G. Biksone „Medikamentozā ārstēšana un aprūpe”, 2002.g, izd.”Kerena”, latv. Val. 
4. Vispārīgās receptūras, praktiskās farmakoloăijas un farmakoterapijas pamatjautājumi: Mācību 
palīglīdzeklis prof.I.PurviĦa redakcijā _ Rīga, RSU., 2003 – 253 lpp 
4. Žurnāli „Latvijas Ārsts”, „Jums, kolēăi”, „Doctus” 
 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Infekciju slim ības 
 
Studiju priekšmeta programma iesaist ītie doc ētāji : lektore Dace Zemīte 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  B daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  III semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  2 
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Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  zināšanas bioloăijā un mikrobioloăijā, kas 
iegūtas vidējās izglītības iestādē un I, II semestrī 
 
Studiju priekšmeta anot ācija:  
Kursā tiek iegūtas zināšanas par infekciju slimību epidemioloăiju, galvenajiem klīniskajiem simptomiem 
ārstēšanas un profilakses pamatprincipiem, komplikācijām. Kurss ietver arī neatliekamo situāciju infekciju 
gadījumos raksturojumu un pirmās palīdzības sniegšanas pasākumu kopsavilkumu. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis:  

1. Prot novērtēt un sniegt pirmo palīdzību infekciju slimību gadījumos 
2. Var nodrošināt infekcijas tālāku neizplatīšanos no infekcijas perēkĜa 
3. prot veikt pirmos nepieciešamos profilakses pasākumus 
4. Prot izglītot iedzīvotājus par infekciju slimību profilaksi un pretepidēmiskiem pasākumiem 
 

Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija (34 stundas)  

1. Infekcijas process. Termini. Epidemioloăijas pamatjēdzieni.            4 st. 
2. Intrahospitālā infekcija. Infekciozi toksiskais šoks.            2 st. 
3. Gremošanas trakta infekcijas                      6 st. 
4. Elpošanas trakta infekcijas.                  6 st. 
5. Helmintozes            2 st. 
6. Tuberkuloze.          4 st. 
7. Transmisīvās infekcijas.       4 st. 
8. Vīrusu hepatīti HIV infekcija un AIDS indikatorlimības.           4 st. 
9. Bīstamās infekcijas              2 st. 

 
Praktisk ās nodarb ības (20 stundas)  

1. Infekcijas process. Termini. Epidemioloăijas pamatjēdzieni.   2 st. 
2. Intrahospitālā infekcija. Infekciozi toksiskais šoks.          2 st. 
3. Gremošanas trakta infekcijas          2 st. 
4. Elpošanas trakta infekcijas            2 st. 
5. Helmintozes.           2 st. 
6. Tuberkuloze.           2 st. 
7. Transmisīvās infekcijas.    2 st. 
8. Vīrusu hepatīti HIV infekcija un AIDS indikatorlimības.              2 st. 
9. Bīstamās infekcijas             2 st. 

 
Patst āvīgais darbs (28 stundas)  

1. Infekcijas process. Termini. Epidemioloăijas pamatjēdzieni.    4 st. 
2. Intrahospitālā infekcija. Infekciozi toksiskais šoks.   2 st. 
3. Gremošanas trakta infekcijas     6 st. 
4. Elpošanas trakta infekcijas.     4 st. 
5. Helmintozes     2 st. 
6. Tuberkuloze.    2 st. 
7. Transmisīvās infekcijas.    2 st. 
8. Vīrusu hepatīti HIV infekcija un AIDS indikatorlimības.     4 st. 
9. Bīstamās infekcijas         2 st. 

 
Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie materiāli, kodoskopa materiāli, CD, praktiskās nodarbības, semināri, grupu darbs. 
 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  

• Lekciju, semināru un praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. 
• Sekmīgi nokārtoti studiju programma paredzētie selektīvie testi un semināri 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

• Teorētiskās un praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, vērtējums ar atzīmi 10 baĜĜu 
sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm; 

• Semināra vērtējums – atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm; 
• Selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 

ballēm 
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Ieteicam ā literat ūra:  
1. E.P. Šuvalova “Infekciju slimības”, 1995, izd. “Medicina”, krievu val. 656 lpp. 
2. I.Mazjānis, E.Tīrāns “Infekciju slimību un sindromu ārstēšana un profilakse”, Rīga 2002. 
3. I.Mazjānis, E.Tīrāns “Vakcinācija.Imūnsistēma. Antimikrobiskā infekciju profilakse. Rīga. 2002. 

416.lpp 
4. I.Mazjānis, E.Tīrāns “HIV invekcija un AIDS” Rīga, 2001. 
5. L.Vīksna “CeĜotāja veselības rokasgrāmata” SIA „Nacionālais medicīnas apgāds” 2002. 232 lpp. 
6. J.Dzenis, B.Rozentāle „Antimikrobiskās terapijas ceĜvedis” Rīga. SIA „Nacionālais medicīnas 

apgāds” 2003.  
7. http://www.lumen.luc.edu/lumen/meded/mech/cases/smgp.htm 
8. http://micf.mic.ki.se/Diseases/Coi.html 
 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Toksikolo ăija 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: dr. Irina Tihimirova 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  B daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  V semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  2 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā, ėirurăijā, 
terapijā, intensīvajā terapijā, reanimācijā, farmakoloăijā. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Students gūst priekšstatu par toksikoloăijas nozīmi ekstremālās situācijās 
un veselības aprūpē kopumā, saindēšanās simptomiem un ārstēšanas principiem. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1. Apgūstot toksikoloăijas mācību kursā ietvertos toksikoloăijas vispārīgos jautājumus un atsevišėu 
ėīmisku vielu toksikoloăisko raksturojumu, kā arī ėīmisko katastrofu seku likvidācijas specifiskos 
jautājumus, studenti zinās toksikoloăisko epidemoloăiju, saindēšanās mehānismus, ārstēšanas 
pamatprincipus, iespējamos sarežăījumus un prognozi. 
2. Novērtēt saindēšanas bīstamību un klīniskā stāvokĜa smaguma pakāpi, sniegt neatliekamo 
palīdzību un zinās specifiskās ārstēšanas principus, novērtēt ėīmisko katastrofu bīstamību. 

Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija (36 stundas)  
7. Akūta eksogēna intoksikācija. Toksikokinētikas principi. 2 st. 

2. Saindēšanas vispārējā simpatologija. 8 st. 
3. Toksikoloăisko slimnieku vispārīgie ārstēšanas principi. Ādas un gĜotādu gremošanas sistēmas 

dekontaminācijas principi. 4 st. 
4. Antidoti un izmantošanas principi. 4 st. 
5. Ėīmisko avāriju / katastrofu medicīniskie pamati. 8 st. 
6. Atsevišėu ėīmisko vietu toksikoloăija. 10 st. 

 
Praktisk ās nodarb ības ( 30 stundas)  

1.Akūta eksogēna intoksikācija. Toksikokinētikas principi. 2 st. 
2. Saindēšanas vispārējā simpatologija. 4 st. 
3.Toksikoloăisko slimnieku vispārīgie ārstēšanas principi. Ādas un gĜotādu gremošanas sistēmas 
dekontaminācijas principi. 4 st. 
4.Antidoti un izmantošanas principi. 4 st. 
5.Ėīmisko avāriju / katastrofu medicīniskie pamati. 6 st. 
6.Atsevišėu ėīmisko vietu toksikoloăija. 8 st. 

 
Patst āvīgais darbs (14 stundas)  

1.Toksikoloăisko slimnieku vispārīgie ārstēšanas principi. Ādas un gĜotādu gremošanas sistēmas 
dekontaminācijas principi. 2 st. 
2.Antidoti un izmantošanas principi. 2 st. 
3.Ėīmisko avāriju / katastrofu medicīniskie pamati. 4 st. 
4.Atsevišėu ėīmisko vietu toksikoloăija. 6 st. 
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Mācīšanās strat ēăija: 
8. Lekcijas, kodoskopa materiāli, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, grupu darbs, semināri, 

ieskaite 
 

Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru obligāts apmeklējums. Sekmīgi nokārtoti kursa 
priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētā ieskaite, semināri. 
 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� semināra vērtējums –  „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 
� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%, praktisk ā – divdaĜīgs 

vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, mutisk ā veidā – saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 
ballēm. 

 
Ieteicam ā literat ūra: 
1. Neatliekamā palīdzība. D.KreiviĦa redakcijā – Atdzīvināšana, NMPC, Rīga, 2003., 384 lpp. 
2. V.Liguts Toksikoloăijas rokasgrāmata., SIA “Nacionālais medicīnas apgāds”, 2001., 1070 lpp. 
3. A.Brila Infekcijas slimību epidemioloăija. SIA “Nacionālais apgāds”, 2003., 128 lpp. 
4. A.Millers, I.Rūse Vispārīgā radiobioloăija un praktiskā radioekoloăija, LU izdevniecība, Rīga, Zvaigzne, 
1995., 313 lpp. 
5. Pirmā palīdzība. Zvaigzne ABC SIA, 2003., 288 lpp. 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju kurss:  Studiju programma – Ārstniecība, kvalifikācija – ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets : Lietved ība  
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji : lektore Normunda OzoliĦa  
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts : B daĜā. 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks : V semestris. 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits : 1KP . 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnoteikumi : Priekšzināšanas latviešu valodā un literatūrā vidusskolas 
mācību programmas apjomā. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : 
Lietvedība, (dokumentu pārvaldība), tās pamatuzdevumi, reglamentējošie normatīvie akti. Dokuments, tā 
sastāvdaĜas. Pārvaldes dokumenti. Dokumentu aprite, reăistrācija, kontrole. Dokumentu arhivēšana un 
iznīcināšana. 
Studiju priekšmeta mērėis:  
Iepazīstināt ar dokumentu sagatavošanas prasībām, lietvedības nozīmi iestādes darbā, kā arī izskaidrot 
lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu pielietošanu un dokumentu uzglabāšanas un iznīcināšanas 
prasības. 
 
Studiju priekšmeta saturs : 
Teorija (33 st.):  

1. Ievads lietvedībā. Lietvedība un tās pamatjēdzieni.    1 st 
2. Dokuments un dokumentēšana. Dokumentu noformēšanas prasības.   1 st  
3. Lietvedību reglamentējošie normatīvie akti.     1 st 
4. Dokumenta zonas. Dokumenta juridiskais spēks.     1 st 
5. Dokumentu sastāvdaĜas: teksts, rekvizīti, dienesta atzīmes.    1 st 
6. Dokumentu rekvizītu un dienesta atzīmju noformēšana.    2 st 
7. Dokumenta sastāvdaĜu izvietošana atbilstoši MK normatīvo aktu prasībām.  2 st 
8. Dokumenta veidlapas.         1 st 
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9. Dokumenta atvasinājumu sagatavošana un apliecināšana.    2 st 
10. Dokumentu grupēšana pēc dažādām pazīmēm.      2 st 
11. Pārvaldes dokumenti. Rīkojuma dokumenti.      2 st 
12. Organizatoriskie dokumenti. Personāla dokumenti.      2 st  
13. IzziĦu un pārskatu dokumentu noformēšana.     2 st 
14. Sarakstes dokumentu noformēšana.       2 st 
15. Sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu lietvedība. Sevišėā lietvedība.   2 st 
16. Dokumentu aprite, reăistrācija un kontrole.      2 st 
17. Lietu nomenklatūra, lietu izveidošana. Lietu uzglabāšana un iznīcināšana.  2 st 
18. Lietu arhivēšana. Personālsastāva dokumentu arhivēšana.    2 st 
19. Lietu aprakstu un vēsturiskās izziĦas veidošana.     2 st 
20. Ekspertu komisijas izveidošana, darbība un nozīme organizācijā.   1 st 

Praktisk ās nodarb ības (17.):  

1. Veidlapu sastādīšana. Rīkojuma dokumentu paraugu sastādīšana.                  4 st.  
2. IzziĦu dokumentu paraugu sastādīšana. IzziĦa, pilnvara, akts, protokols.   4 st 
3. Sarakstes dokumentu paraugu sastādīšana.      4 st  
4. Personāla dokumentu paraugu sastādīšana. CV, Motivācijas vēstule u.c.   4 st 
5. Dokumentu reăistrācijas žurnālu noformēšana.      1 st 

Mācīšanās strat ēăija:  

1. Lekcijas. 
2. Semināri. 
3. Slaidi. 
4. Kodoskopa materiāli. 
5. Praktiskās nodarbības. 
6. Diskusijas. 
7. Grupu darbs. 
 

Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai: Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums. 
Sekmīgi nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� Sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie semināri. 
�  Tests. 
 

Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma : 
� Praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbu, vērtējums – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 
� Semināra vērtējums – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 
� Selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm. 

 
Ieteicam ā literat ūra: 
1. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. – Rīga: Kamene, 2002. – 253 lpp. 
2. Behmane Dz. Lietvedības dokumenti. – Rīga: Pētergailis, 1997. – 91 lpp. 
3. Berovskis A. Mācīsimies strādāt ar teksta redaktoru Word 97. – Rīga: Mācību grāmata,1998. 
4. Dambe G., Jurevičs A., Augucēvičs J. Datorizēta lietvedības dokumentu sagatavošana. – Rīga: Biznesa 
augstskola Turība, 2000. – 71 lpp. 
5. Ezera I. GraudiĦa I. Dreiberga S. Lietiš÷ā komunikācija, - Rīga: Kamene, 2000. – 99 lpp. 
6. Jurevičs A. Ievads dokumentēšanā. – Rīga: Pētergailis, 2003. 
7. Kalējs J., Ābele M. Lietvedības pamati 2. papildinātais izdevums, - Rīga: KIF Biznesa 
komplekss, 2000. – 190 lpp. 
8. Kalve I., Augucēvičs J. Dokumentu datorizēta sagatavošana. R.: Biznesa augstskola 
Turība, 2002. – 76 lpp. 
9. Lauks V. Automatizēta dokumentu apstrāde un datu ievadīšana – laika un resursu 
ietaupījums. // Datorpasaule. 1999. №9. – 22 – 23. lpp. 
10. Ruskule S. Lietvedības praktikums, Mācību līdzeklis (pārstrādāts un papildināts), - 
Rīga: Auditorfirma “Grāmatvedis” SIA Mācību metodiskais centrs,1997 – 151 lpp. 
11. SkujiĦa V. Latviešu valoda lietiš÷ajos rakstos. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
12. Treiguts E. Datoru tehnoloăija lietvedībā un ekonomikā. Datorzinību bibliotēka, - 
Rīga: “Biznesa augstskola Turība” SIA, 
13. ZemĜanovs V., KrasiĜnikova I. Sekretāra darba firmas pārvaldes sistēmā. Lietvedība. 
14. Darba un dokumentu apgrozības vadīšanas organizācija. – Merkūrijs Lat 2002 
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15. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi. – Ministru kabineta noteikumi Nr.154.  
16. Kalve I., J.Augucēvičs. Dokumentu datorizētā sagatavošana. – R.: Biznesa augstskola “Turība”, 2002.  
17. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. – R.: Biznesa augstskola “Turība”, 2002.  
18. Lietvedība: Komerczinības vidusskolēniem “Esi līderis”. – R.: Latvijas UzĦēmējdarbības un 
menedžmenta akdēmija, Rīgas Komercskolas Tālmācības nodaĜa, 2003.  
19.Treiguts E. Datoru tehnoloăija lietvedībā un ekonomikā. – R.: Biznesa augstskola “Turība”,1999.  
20.Lietvedību reglamentējošie tiesību akti un normatīvie dokumenti.  
Terminu vārdnīcas. 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju kurss:  Studiju programma – Ārstniecība, kvalifikācija – Ārsta palīgs. 
 
Studiju priekšmets : Higi ēna.  
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji : lektore Kristīne Svara.   
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts : A daĜa. 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks : I semestris. 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits : 2 . 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnoteikumi : Priekšzināšanas normālajā fizioloăijā un 
anatomijā, ekoloăijas pamatos, bioloăijā.  
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Higiēna ir studiju priekšmets, kurā tiek gūtas zināšanas: 

� par gaisu, ūdens un augsnes sastāvu, pašattīrīšanās procesiem un piesārĦojumiem; 
� personīgo, uztura, darba, kā arī ārstniecības iestāžu higiēnu; 
� ekoloăiju, medicīnas darbinieku veselības aizsardzības un darba apstākĜiem, kā arī arodveselību 

un arodslimībām. 
Disciplīnas mērėis sniegt nepieciešamās pamatzināšanas šajā studiju priekšmetā. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1. Iepazīstināt ar higiēnas prasībām veselīga dzīves veida nodrošināšanai, lai izprastu apkārtējās 
vides faktoru (gaisa, ūdens, augsnes, uztura, apgaismojuma, ventilācijas, siltuma, darba 
apstākĜu u.c.) ietekmi uz cilvēka organismu. 

2. Izskaidrot sistemātisku apkārtējās vides sanitārās uzraudzības un apkārtējās vides faktoru 
pētīšanas nozīmi, lai veiktu profilaktisku darbu, palielinot organisma spēju pretoties 
nelabvēlīgiem vides apstākĜiem.  

3. Zināt gaisa fizioloăisko nozīmi, gaisa sastāvu, fiziskās īpašības, pašattīrīšanās procesus, kā arī 
gaisa piesārĦojuma un tā ietekmi uz cilvēku veselību. 

4. Izprast ūdens fizioloăisko un higiēnisko nozīmi, ūdens ėīmisko sastāvu un fizikālās īpašības. 
5. Zināt un izprast kaitīgo arodfaktoru ietekmi uz cilvēka veselību, kā arī zināt pasākumus, kas 

novērstu vai samazinātu šo faktoru nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu.  
6. Prast informēt sabiedrību par individuālajiem aizsardzības līdzekĜiem. 
 

Studiju priekšmeta saturs : 
Teorija (40 st.):  

1. Higiēna, vēsture un uzdevumi.  2 st. 
2. Gaiss, pašattīrīšanās process, piesārĦojumi. 2 st. 
3. Ūdens, pašattīrīšanās process, piesārĦojumi. 2 st. 
4. Augsne, pašattīrīšanās process, piesārĦojumi. 4 st. 
5. Personiskā higiēna.  2 st. 
6. Uztura higiēna.   4 st. 
7. Darba higiēna.   4 st. 
8. Ārstniecības iestāžu higiēna. 2 st. 
9. Medicīnas darbinieku veselības aizsardzība un darba apstākĜi. 4 st. 
10. Ekoloăijas pamati.  4 st. 
11. Arodveselība un arodslimības. 10 st. 
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Praktisk ās nodarb ības (18 st.):  
1. Gaiss, pašattīrīšanās process, piesārĦojumi. 2 st. 
2. Augsne, pašattīrīšanās process, piesārĦojumi. 2 st. 
3. Uztura higiēna.  2 st. 
4. Darba higiēna.  4 st. 
5. Medicīnas darbinieku veselības aizsardzība un darba apstākĜi. 2 st. 
6. Ekoloăijas pamati. 2 st. 
7. Arodveselība un arodslimības. 4 st. 
 

Patst āvīgais darbs (22 st.):  
1. Gaiss, pašattīrīšanās process, piesārĦojumi. 2 st. 
2. Ūdens, pašattīrīšanās process, piesārĦojumi. 4 st. 
3. Personiskā higiēna. 2 st. 
4. Uztura higiēna.  4 st. 
5. Darba higiēna.  2 st. 
6. Medicīnas darbinieku veselības aizsardzība un darba apstākĜi. 2 st. 
7. Ekoloăijas pamati.        2 st. 
8. Arodveselība un arodslimības. 4 st. 
 

Mācīšanās strat ēăija: 
8. Lekcijas,semināri, kodoskopa materiāli, praktiskās nodarbības,diskusijas, grupu darbs. 
 

Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai: Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums. 
Sekmīgi nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie semināri, selektīvie testi. 
 

Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma : 
� Praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbu, vērtējums – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 
� Semināra vērtējums – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 
� Selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm. 

 
Ieteicam ā literat ūra: 

1. Eglīte M. Darba medicīna. – Rīga, 2000. – 671 lpp. 
2. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība / Red. KaĜėis V., Roja Ž. – Rīga: Elpa, 

2001. – 500 lpp. 
3. Darba aizsardzības likums. 
4. Higiēna / Red. Lindberga Z. – Rīga: Zvaigzne, 1991. – 367 lpp. 
5. KĜaviĦš M. Vides ėīmija. – Rīga: LU, 1996. – 208 lpp. 
6. LR Labklājības ministrija. Darba apstākĜi un veselība darbā. – Rīga, 2004. – 142 lpp. 
7. LR Labklājības ministrija. Darba higiēna. – Rīga, 2004.- 158 lpp. 
8. LR Labklājības ministrija. Ergonomika darbā. – Rīga, 2004.- 176 lpp. 
9. Oberbeils K. Ūdens – dzīvības eliksīrs. – Rīga: Jumava, 2004. – 147 lpp. 
10. Pleijels H. Ekoloăijas grāmata. Ievads ekoloăijas pamatos. – Rīga: Vide, 1993. – 96 lpp. 
11. Vides zinību terminu skaidrojošā vārdnīca. Mācību līdzeklis. Bez autora. – Rīga: Jumava, 1999. – 

251 lpp. 
MK noteikumi: 
1. MK noteikumi Nr. 44 Noteikumi par minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības 

prasībām darba aprīkojuma lietošanā. 
2. MK noteikumi Nr. 66  Darba aizsardzības prasības nodrošināto aizsardzībai pret darba vides 

trokšĦa radīto risku. 
3. MK noteikumi Nr. 72 Darba drošības un veselības aizsardzības prasības, strādājot ar ėīmiskajām 

vielām un ėīmiskajiem produktiem darba vietās. 
4. MK noteikumi Nr. 119 Arodslimību saraksts. 
5. MK noteikumi Nr. 125 Darba aizsardzības prasības darba vietās.  
6. MK noteikumi Nr. 149  Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu. 
7. MK noteikumi Nr. 159 Noteikumi par individuālo aizsardzības līdzekĜu lietošanu darbā. 
8. MK noteikumi Nr. 183 Noteikumi par higiēnas prasībām slimnīcām. 
9. MK noteikumi Nr. 189 Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloăiskajām vielām. 
10. MK noteikumi Nr. 208 Obligātās prasības slimnīcām. 
11. MK noteikumi Nr. 344 Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, pārvietojot smagumus. 
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Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju kurss:  Studiju programma – Ārstniecība, kvalifikācija – Ārsta palīgs. 
 
Studiju priekšmets: Biolo ăija.  
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji : lektore Kristīne Svara.  
   
Studiju priekšmets iek Ĝauts : A daĜa. 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks : I semestris. 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits : 1. 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnoteikumi : Vēlamas priekšzināšanas normālajā fizioloăijā un 
anatomijā. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Bioloăija ir studiju priekšmets, kurā tiek gūtas vispārīgas zināšanas par 
citoloăiju, ăenētiku, mainību un parazitoloăiju. Disciplīnas mērėis sniegt nepieciešamās pamatzināšanas 
šajā studiju priekšmetā. 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1. Veidot priekšstatus par apkārtējās pasaules vispārīgajām likumsakarībām. 
2. Sniegt zināšanas vispārējā bioloăijā un veidot sapratni par organisma funkcionēšanu no bioloăiskā 

viedokĜa. 
3. Zināt šūnas uzbūvi un šūnas nozīmi iedzimtības procesā. 
4. Veidot izpratni par ăenētiku un ăenētiskām slimībām, to pārmantošanas iesējām un diagnostiku 

Latvijā. 
5. Zināt un spēt izskaidrot mainības likumsakarības un cilvēku ietekmējošos mutagēnos faktorus. 
6. Sniegt pamatzināšanām par nozīmīgākajām cilvēku parazītu sugām, to bioloăiju, invadēšanās 

iespējām, radītajām patoloăijām un pielietojamo profilaksi. 
Studiju priekšmeta saturs : 
Teorija (20 st.):  

1.  Citoloăija. 4 st. 
2. Ăenētika. 6 st. 
3. Mainība. 4 st. 
4. Parazitoloăija. 6 st. 

Praktisk ās nodarb ības(8 st.):  
1.  Citoloăija. 2 st. 
2. Ăenētika. 2 st. 
3. Mainība. 2 st. 
4. Parazitoloăija. 2 st. 

Patst āvīgais darbs (12 st.):  
1.  Citoloăija.        2 st. 
2. Ăenētika. 4 st. 
3. Mainība. 2 st. 
4. Parazitoloăija. 4 st. 

Mācīšanās strat ēăija 
1. Lekcijas, semināri, kodoskopa materiāli, praktiskās nodarbības, diskusijas, grupu darbs. 

Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai: Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums. 
Sekmīgi nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie semināri, selektīvie testi. 
 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma : 

� Praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbu, vērtējums – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 
� Semināra vērtējums – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 
� Selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm. 

Ieteicam ā literat ūra: 
1. Aberberga – Augškalne L. Fizioloăija rehabilitologiem. – Rīga: Nacionālais apgāds, 2002. – 214 lpp. 
2. Aizpure A., Brāzma G., KūsiĦa R. bioloăija vidusskolām 1. daĜa. – Rīga: Pētergailis, 1997 
3. Apinis P. Cilvēks. Anatomija, fizioloăija, patoloăijas pamati. – Rīga: Nacionālais Medicīnas apgāds, 

Apgāds JāĦa sēta, 2000. – 800 lpp. 
4. Beilijs D. Bioloăija (mācību grāmata). – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 148 lpp. 
5. Bērnijs D. Cilvēka ėermenis. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. – 160 lpp. 
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6. Biomedicīnas ētika: teorija un prakse / Sast. Sīle V. – Rīga: Rīgas StradiĦa universitāte, 2006. – 226 
lpp. 

7. Brāzma G. Bioloăija vidusskolai 2. daĜa. – Rīga: Pētergailis, 1998 
8. Cilvēku parazitārās slimības. Parazitāro tārpu radīto slimību medikamentozā ārstēšana. – Latvijas 

Medicīnas asociācija. SIA „Revi – 2”, Rīga, 1996. – 25 lpp. 
9. Černova N., ĥikišovs A., ToporĦina N. Vispārīgā bioloăija. – Rīga: Zvaigzne, 1987. – 172 lpp. 
10. Dālmane A. Histoloăija. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. – 319 lpp. 
11. Dālamane A. Histoloăijas atlants. – Rīga: LU, 2005. – 304 lpp. 
12. Dālmane A., KalniĦa M., KoroĜova O., Kukaine S. Cilvēka embrioăenēze. – Rīga: Latvijas Universitāte, 

2006. – 248 lpp. 
13. IlziĦa A., KrūmiĦa A., Liepa I. U.c. Bioloăijas rokasgrāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. – 427 lpp. 
14. Madera S.S. Bioloăija 1. daĜa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998 
15. Madera S.S. Bioloăija 2. daĜa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998 
16. Madera S.S. Bioloăija 3. daĜa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. – 299 lpp. 
17. Markovs J. medicīniskā histoloăija I. – Rīga: EVE, 2005 
18. Markovs J. medicīniskā histoloăija II. – Rīga: EVE, 2005 
19. Raipulis J. Cilvēka ăenētika. – Rīga: Zvaigzne, 1977 
20. Raipulis J. Ăenētika vidusskolām. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. – 87 lpp. 
21. PoĜanskis J., Brauns A., VerziĜins N. u.c. Vispārīgā bioloăija. – Rīga: Zvaigzne, 1985. – 277 lpp. 
22. Porozova Dz., Porozovs J., SausiĦa L. Bioloăija vidusskolai 1. daĜa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005 
23. Porozova Dz., Porozovs J., SausiĦa L. Bioloăija vidusskolai 2. daĜa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005 
24. Porozova Dz., Porozovs J., SausiĦa L. Bioloăija vidusskolai 3. daĜa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005 
25. Valtneris A., Visocka A. Cilvēka anotomija, fizioloăija, higiēna. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. – 187 lpp. 
26. Vingre I, Nesaule V., Kalvelis G. Ērču encefalīts. – Rīga: Zvaigzne, 1984  
27. Ю. Иполянский, А. Д. Браун u.c. Общая  биология. М. : Просвиещение, 1990. – 287 стр. 
28. В. М. Корсунская u.c. Урок общей биологии. М. : Просвиещение, 1986. – 288 стр. 
29. Carwley J.L. A Photographic Atlas For The Biology Laboratory. – Morton Publishing Company USA, 

1993 
30. Keeton T.W. biological Science., W.W. Norton & Company. – USA, 1980 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju kurss:  Studiju programma – Ārstniecība; kvalifikācija – Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Ekstrem ālo situ āciju psiholo ăija 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Andžela Stūre 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  A daĜā 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  II semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  1 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas: psiholoăijā, saskarsmē, 
neatliekamājā palīdzībā. 
Studiju priekšmeta anot ācija : Studiju programmas priekšmeta apguves laikā studentiem tiek veidota 
izpratne par ekstrimālo situāciju psiholoăiskiem aspektiem, par ekstrimālo situāciju daudzveidību un 
iespējāmību. Būt kompetentiem un zināt, kā rīkoties ekstremālo situāciju apstākĜos. Būt psiholoăiski 
sagatavotiem, lai varētu akumulēt savus resursus un profesionāli veikt savu darbu.. Apzināties ekstrimālo 
situāciju nopietnību. Apzināties to, kā no profesionālas darbības kvalitātes ir atkarīga ekstremālās situācijas 
prognoze un iznākums. 
Studiju priekšmeta m ērėis : 
� Apgūt Ārsta palīga profesijai nepieciešamās saskarsmes prasmes ar pacientiem dažādās situācijās; 
�  Radīt izpratni par cilvēku individuālājām uzvedības īpatnībām un reakcijām sarežăītās dzīves 

situācijās; 
� Attīstīt spējas noteikt un izskaidrot cilvēku rīcības motivāciju, kā arī prast izvēlēties, atbilstoši situācijai, 

adekvātu rīcību. 
Studiju priekšmeta saturs:  
Teorija ( 28 stundas)  

1. PakĜautība vides ietekmei uz veselību 2st.; 
2. Psiholoăiskā gatavība ekstremālu situāciju gadījumos 4st.; 
3. Ricība dabas katastrofas gadījumos 8st.; 
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4. Konfliktregulējoša saskarsme 2st.; 
5. Profesionālais stress 2st.; 
6. Pēctraumatiskais stress 8st.; 
7. Krīzes periodi 2st.. 

Praktisk ās nodarb ības ( 12 stundas)  
1. Psiholoăiskā gatavība ekstremālu situāciju gadījumos 2st.; 
2. Ricība dabas katastrofas gadījumos 2st.; 
3. Konfliktregulējoša saskarsme2st.; 
4. Profesionālais stress 2st; 
5. Pēctraumatiskais stress 2st.; 
6. Krīzes periodi 2st.. 

Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie (uzskates) līdzekĜi, kodoskopa materiāli, semināri, viedokĜu ventilācija, diskusija, 
paneĜdiskusija, grupu darbs, kolāžu veidošana, lomu spēles, psiholoăiski testi, personīgo piemēru 
ilustrēšana un analizēšana, izdomāto situāciju analizē. 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru apmeklējums. Sekmīgi nokārtoti kursa priekšmeta 
pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie testi, ieskaites, semināri. 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

1. teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 baĜĜu 
sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” – 
„neieskaitīts”, 

2. semināra vērtējums – ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai 
„ieskaitīts” – „neieskaitīts”; 

rakstisk ā veid ā – 65% (izpildītais minimums); 
praktisk ā – divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”. 

 
Izmantotie inform ācijas avoti:  

1. J.C. Brodley&M.A.Edinberg, tulkojums, Saskarsme un pacientu aprūpe 1,2 daĜa, Rīga, Rīgas 
5.medicīnas skola, 1995. 

2. Pjers Dako, Psiholoăijas brīnumainās uzvaras, Zvaigzne ABC, 1999. 
3. Džonija E. Džonstone, CeĜvedis psiholoăijā, Dienas grāmata, 2006. 
4. Igors Šuvajevs, DzīĜu psiholoăija, Zvaigzne ABC, 2002. 
5. J. Kulbergs, Krīze un attīstība, Rīga, LPA, 1998. 
6. S. Omarova, Cilvēks runā ar cilvēku, Rīga, Kamene, 2002. 
7. Roberts L.Oters, Par spīti visam – laimīgs,Jaunais rūpju menedžments, „Alberts XII”, 2001. 
8. P. Pikeringa, Strīdi, nesaskaĦas, konflikti, Rīga, JāĦa Rozes apgāds, 2000. 
9. V. ReĦăe, Mūsdienu organizāciju psiholoăija, Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. 
10. V. ReĦăe, Personības psiholoăija, Rīga, Zvaigzne ABC,2000. 
11. G. Svence, Attistības psiholoăija, Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. 
12. V. Semenkova, U. Moėelsons, Drošības psiholoăija, 2005. ( no i-neta) 
13. A. Vorobjovs, Sociālā psiholoăija, Rīga, SIA JUMI, 2002. 
14. Artūrs Utināns, Cilvēka psihe, SIA Nacionālais apgāds, 2005..  
15. Rokasgrāmata, Stresa menedžments, Rīga, BALTA eko, 2003. 
16. Psiholoăijas vārdnīca, Rīga, Mācibu grāmata, 1999. 
17. С. Касьянов, Психологические тесты, Москва, ЭКСМО,2003. 
18. М. Перре, У. Бауманн, Клиническая психология, Мастера психологии, Питер, 2003. 
19. В.В. Соложенкин, Психологические основы врачебной деятельности, Москва, 

Академический проект, 2003. 
20. Н.В. Середина, Д.А. Шкуренко, Основы медицинской психологии, Ростов-на-Дону, 

Феликс, 2003. 
21. С.Соловьёв, Кризисная психология, Справочник практического психолога, 2008. 
22. Л.А. Пергаменщик, Кризисная психология, Минск, 2003. 
23. www.medicine.com 
24. www.reikinet.lv 
25. www.lmf.lv 
26. www.vita.gov.lv 
27. www.prstudio.lv 
28. www.mod.gov.lv 
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Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju kurss:  Studiju programma – Ārstniecība, kvalifikācija – Ārsta palīgs. 
 
Studiju priekšmets : Sociolo ăija.  
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji : lektore Kristīne Svara.  
    
Studiju priekšmets iek Ĝauts : A daĜa. 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks : I semestris. 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits : 1.  
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnoteikumi : Priekšzināšanas saskarsmē, vispārējā 
psiholoăijā. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Socioloăija ir studiju priekšmets, kurā tiek gūtas vispārīgas zināšanas par 
socializācijas procesu, sociālām normām, sociālām grupām un organizācijām, ăimeni, sabiedrības un 
sociālām pētniecības metodēm. Disciplīnas mērėis sniegt nepieciešamās pamatzināšanas šajā studiju 
priekšmetā. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1. Veidot izpratni par valsts politiku un sociālām zinībām. 
2. Saskatīt indivīda socializācijas nozīmi dažādu vecumu posmu rakursā.  
3. Attīstīt personīgo sociālo pieredzi. 
4. Prast novērtēt sabiedrībā notiekošo procesu ietekmi uz indivīdu. 
5. Izprast sabiedrības dažādo grupu attiecības. 
6. Izprast galvenās ăimenes socioloăijas problēmas. 
7. Izmantot iegūtās zināšanas, veicināt prasmi veidot attieksmi un motivēt savus spriedumus, 

izvērtējot problēmas dažādos aspektos.  
 

Studiju priekšmeta saturs : 
Teorija (12 st.):  

1.  Sociālās zinātnes un to loma. 2 st. 
2. Cilvēks un sabiedrība.  2 st. 
3. Sociālās grupas.  2 st. 
4. Sociālo organizāciju tipi.  2 st. 
5. Ăimene kā sociāls institūts. 2 st. 
6. Sabiedrība un sociālā pētniecības metodes.   2 st. 
 

Praktisk ās nodarb ības (14 st.):  
1. Cilvēks un sabiedrība.  2 st. 
2. Sociālās grupas.  4 st. 
3. Sociālo organizāciju tipi.  2 st. 
4. Ăimene kā sociāls institūts. 4 st. 
5. Sabiedrība un sociālā pētniecības metodes. 2 st. 

 
Patst āvīgais darbs (14 st.):  

1. Cilvēks un sabiedrība.  6 st. 
2. Sociālās grupas.  4 st. 
3. Ăimene kā sociāls institūts. 2 st. 
4. Sabiedrība un sociālā pētniecības metodes. 2 st. 
 

Mācīšanās strat ēăija 
1. Lekcijas,semināri, radošie semināri, kodoskopa materiāli, praktiskās nodarbības, diskusijas, grupu 

darbs, kolāžu veidošana. 
 

Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai: Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums. 
Sekmīgi nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie semināri, eseja, selektīvie testi. 
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Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma : 
� Praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbu vērtējums – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 
� Semināra vērtējums – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 
� Esejas vērtējums – atzīme 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm. 
� Selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm. 
 

Ieteicam ā literat ūra: 
1. Anča G. Tautas attīstība. – Rīga: Jumava, 2002. – 266 lpp. 
2. Andersone R. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās. – Rīga: RaKa, 2001 
3. Bayrhuber H., Klinger H. Skolēniem par atkarības vielām. – Rīga: Jumava, 2001. – 130 lpp. 
4. Bērni un ăimenes Latvijā, 1999 
5. Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā. Ievadkurss skolai un pašmācībai / Red. Zepa B., Zobena A. – 
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Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Saskarsmes psiholo ăija  
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Kristīne Ozola 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  A daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  I, II semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  2 KP 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas savstarpējo attiecību 
veidošanā, radoša pieeja darbībai, pozitīvisms un empātija veiksmīgas komunikācijas veidošanas procesā. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Saskarsmes psiholoăija ir studiju programma, kurā tiek apgūta saskarsmes 
procesa struktūra, apjēgtas savstarpējās mijiedarbības īpatnības, celtas komunikācijas spējas, veicinātas 
kontaktu veidošanas prasmes ārsta palīga profesijā. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1.Izskaidrot saskarsmes procesa struktūru, tā elementus. 
2.Identificēt iegūtās zināšanas, veidojot saskarsmes modeli ārsta palīga praksē. 
3.Analizēt veiksmīgas saskarsmes veidošanu, mērėtiecīgas sarunas virzīšanu un uzticības 
iegūšanu. 
4.Zināt saskarsmes procesa likumsakarības, cilvēku reakcijas īpatnības slimību gadījumos un 
adekvātas reakcijas īpatnības ekstremālās situācijās. 

 
Studiju priekšmeta saturs:  
Teorija (30 stundas)  

1.Saskarsmes raksturojums 14st. 
2.Saskarsme ar klientu 6 st. 
3.Komandas darbs aprūpes sistēmā 4 st. 
4.Konfliktregulējošā saskarsme 6 st. 

 
Praktisk ās nodarb ības ( 28 stundas)  

1. Saskarsmes raksturojums 14st. 
2. Saskarsme ar klientu 6 st. 
3. Komandas darbs aprūpes sistēmā 2 st. 
4. Konfliktregulējošā saskarsme 6 st. 
 

Patst āvīgais darbs (22 stundas)  
1. Saskarsmes raksturojums 12st. 
2. Saskarsme ar klientu 4 st. 
3. Komandas darbs aprūpes sistēmā 2 st. 
4. Konfliktregulējošā saskarsme 4 st. 
 

Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, uzskates materiāli, kodoskopa materiāli, CD, praktiskās nodarbības, klīniskie 
uzdevumi, semināri, radošais seminārs, viedokĜu ventilācija, diskusija, prāta vētra, paneĜdiskusija, lomu 
spēle, lomu spēle ar video ierakstu, grupu darbs, kolāžu veidošana, problēmu risināšana, atvērtās lekcijas 
u.c. 
 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi 
nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie selektīvie testi, ieskaites, semināri, 
� sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite/ tests/ referāts/ eksāmens. 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 
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� semināra vērtējums – ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
vai „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 

� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� studentu studiju zinātniskos darbos paredzēto darbu vērtējums – ne zemāks par 4 ballēm, 
� klīniskajās praksēs – divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”,  
� ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%, praktisk ā – divdaĜīgs 

vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, mutisk ā veidā – saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 
ballēm. 

 
Ieteicam ā literat ūra: 

1. Dubkēvičs L. Saskarsmes stunda māsai. – R: Medicīnas profesionālās iozglītības centrs, 1998. 
2. Holopova G. Harmoniskais un disharmoniskais personībā. – R: Liesma, 1979. 
3. Mācību līdzeklis. Saskarsme audzēkĦiem. – R: Jumava, 1999. 
4. Karpova Ā., Plotnieks I. Personība un saskarsme. – R: 1984. 
5. Kincāns V. Etiėete. – R: Biznesa partneri, 2003. 
6. Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. – R: Jumava, 1999. 
7. Lemon mācību materiāli māsām un vecmātēm. – VVO, 1996. 
8. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. – R: kamene, 2002. 
9. Pīzs A. ĖermeĦa valoda. 
10. ReĦăe V. Personības psiholoăija. – R: Zvaigzne ABC, 2000. 
11. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. – R: RaKa, 1998. 
12. Vorobjovs A. Sociālā psiholo;gija. – R: SIA JUMI, 2002. 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Neatliekam ās profesion āli tehnisk ās iemaĦas 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: ped. Mag. Santa Bula, ped. Mag. Gunta Bēta, soc. 
Mag.Līga Ēriksone, lektore Inga Stūre, ped. Bak. Dana Priede 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  B daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  I;II,III, IV, Vsemestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits: 7 KP 
 
 Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  I, II semestrī: nepieciešamas priekšzināšanas 
anatomijā, fizioloăijā, kā arī saskarsmē un psiholoăijā pamatkursa līmenī  
 III, IV semestrī notiek starppriekšmetu saikne, vienlaicīgi integrējot zināšanas: terapijā, ėirurăijā, bērnu 
slimībās, klīniskajā farmakoloăijā, mikrobioloăijā un aprūpes procesā. 
V semestrī studenti spēj vispusīgi izvērtēt konkrētā gadījuma situācijā pielietojamās profesionāli tehniskās 
iemaĦas, apliecinot to praktiski. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Tiek apgūtas zināšanas par pacienta pareizu pārvietošanu atbilstoši 
saslimšanai un situācijai ievērojot drošības tehnikas noteikumus, kā arī veidota izpratne par manipulācijām, 
kas skar pacienta stāvokĜa novērtēšanu, aprūpi un pacienta vispārējā stāvokĜa uzlabošanu.  
Papildus I, II semestrī tiek apgūtas zināšanas par neatliekamo manipulāciju nodrošināšanu pirmsstacionāra 
etapā un sertificētas NMP brigādes aprīkojumu, tā darbības principiem. 
 
Studiju priekšmeta m ērėi I, II,III, IV semestrim : 

1.Zināt ėermeĦa biomehāniku 
2.Ievērot ergonomijas pamatprincipus 
3.Nodrošināt pacienta drošu pārvietošanu un ērtu stāvokli 
4.Zināt pacienta pārvietošanas principus dažādās situācijās. 
5.Izprast vitālo rādītāju un antropometrisko datu nozīmi pacienta veselības stāvokĜa noteikšanā. 
6.Zināt fizioloăiskās normas un apstākĜus, kas ietekmē vitālos un antropometriskos rādītājus. 
7.Prast pareizi noteikt un izvērtēt vitālos un antropometriskos rādītājus.  
8.Izprast skābekĜa terapijas nozīmi pacienta vispārējā stāvokĜa stabilizēšanas un uzlabošanas 
procesā. 
9.Prast sagatavot aprīkojumu skābekĜa padevei. 
10.Zināt un ievērot drošības pasākumus darbā ar skābekli. 
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11.Novērtēt pacienta vispārējā stāvokĜa izmaiĦas terapijas laikā. 
12.Pielietot pasākumus un līdzekĜus, kas veicina vēdera izeju, mazina meteorismu. 
13.Prast izdarīt kuĦăa skalošanu un kuĦăa satura atsūkšanu dažādās situācijās. 
14.Izprast atšėirību starp kuĦăa skalošanu un kuĦăa satura atsūkšanu. 
15.Prast ievadīt nazogastrālo, gastrālo zondi pacientam un izprast to aprūpi un pielietojumu. 
16.Spēt novērtēt pacienta stāvokli veicamo manipulāciju laikā. 
17.Izprast iespējamās veicamo manipulāciju modifikācijas atsevišėās situācijās. 
18.Zināt NMP diagnostisko, ārstniecisko, imobilizācijas un transporta aprīkojumu. 
19.Izprast NMP diagnostiskā, ārstnieciskā, imobilizācijas un transporta aprīkojuma darbības 
principus gan pielietojumu. 
20.Zināt ėirurăisko manipulāciju pamatus. 
21.Zināt  un prast pielietot pacienta imobilizācijas un transportēšnas aprīkojumu. 
22.Prast izvērtēt konkrētā situācijas gadījumā adekvātas elpošanas nodrošināšanas, diagnostiskas 
un ārstnieciskā aprīkojuma pielietojumu. 
23.Zināt profesionāli tehnisko procedūru mērėus, indikācijas un kontrindikācijas. 
24.Izvērtēt subjektīvo un objektīvo informāciju par pacientu saistībā ar procedūru. 
25.Prast izvēlēties procedūras veikšanas standartam atbilstošu instrumentāriju. 
26.Prast veikt un dokumentēt procedūru. 
27.Prast novērtēt un analizēt veiktās procedūras rezultātu. 

28.Izprast iespējamās modifikācijas atsevišėās situācijās. 
Studiju priekšmeta m ērėi V semestrim : 

 1. Zināt procedūru mērėus, indikācijas un kontrindikācijas. 
 2.Izvērtēt subjektīvo un objektīvo informāciju par pacientu saistībā ar procedūru. 
 3.Prast izvēlēties procedūras veikšanas standartam atbilstošu instrumentāriju. 
 4.Prast veikt un dokumentēt procedūru. 
 5.Prast novērtēt un analizēt veiktās procedūras rezultātu. 
 6.Izprast iespējamās modifikācijas atsevišėās situācijās. 
 

Studiju priekšmeta saturs: (88 stundas) 
Teorija (2 stundas)  

1.Mazkustīgu un bezpalīdzīgu pacientu pārvietošana, metodes. 2st. 
2.Pacienta vitālās pazīmēs, to noteikšana. Dezinfekcijas pielietošana paredzētam aprīkojumam. (2 st.) 
3.Antropometrija. Dezinfekcijas pielietošana paredzētam aprīkojumam. (2 st.) 
4.Aprīkojums skābekĜa padevei, tā sagatavošana lietošanai, dezinfekcijas pasākumi. (2 st.) 
5.Pacienta vispārējā stāvokĜa izmaiĦas skābekĜa terapijas laikā – vēlamas un nevēlamas. (2 st.) 
6.Drošības pasākumi darbā ar skābekli. (2 st.) 
7.Klizmas un rektālā ārstēšana. (2st.) 
8.Meteorisms un gāzes novadcaurulīte. (2 st.) 
9.Nazogastrālās zondes ievadīšana, aprūpe un izĦemšana. (2 st.) 
10.Gastrālās zondes ievadīšana, aprūpe un izĦemšana. (2 st.) 
12.KuĦăa skalošana, kuĦăa satura atsūkšana, pacienta barošana caur zondi. (2 st.) 

 13.NMP diagnostisko un ārstniecisko manipulāciju aprīkojums  12st. 
 14.NMPtransporta un imobilizācijas līdzekĜu aprīkojums  8st. 
 15.EKG darbības principi un praktiskā analīze  12st. 

16. Ėirurăisko manipulāciju pamati 12 st. 
17. Pacienta transportēšanas līdzekĜi un imobilizācijas aprīkojums 8 st. 
18.Izmeklējumi 6 st. 
19. Manipulācijas, kas skar jaundzimušā un bērna aprūpi 4 st. 
20. Medikamentu ievadīšana 8 st. 
21.NMP etapa diagnostiskais un ārstnieciskais aprīkojums 2st. 
22.Neatliekamo manipulāciju nodrošināšana pirmsstacionāra etapā 2st. 
 

Praktisk ās nodarb ības ( 140 stundas)  
1.Mazkustīgu un bezpalīdzīgu pacientu pārvietošana, metodes. 4.st 
2.Pacienta vitālās pazīmēs, to noteikšana. Dezinfekcijas pielietošana paredzētam aprīkojumam.2 st. 
3.Antropometrija. Dezinfekcijas pielietošana paredzētam aprīkojumam. 2 st. 
4.Aprīkojums skābekĜa padevei, tā sagatavošana lietošanai, dezinfekcijas pasākumi. 2 st. 
5.Pacienta vispārējā stāvokĜa izmaiĦas skābekĜa terapijas laikā – vēlamas un nevēlamas. 2 st. 
6.Drošības pasākumi darbā ar skābekli. 2 st. 
7.Klizmas un rektālā ārstēšana. 2st. 
8.Meteorisms un gāzes novadcaurulīte. 2 st. 
9.Nzogastrālās zondes ievadīšana, aprūpe un izĦemšana. 2 st. 
10.Gastrālās zondes ievadīšana, aprūpe un izĦemšana. 2 st. 
11.KuĦăa skalošana, kuĦăa satura atsūkšana, pacienta barošana caur zondi. 2 st. 
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12.NMP diagnostisko un ārstniecisko manipulāciju aprīkojums  14st. 
 13.NMPtransporta un imobilizācijas līdzekĜu aprīkojums  10st. 
 14. EKG darbības principi un praktiskā analīze  2st. 
 15. Ėirurăisko manipulāciju pamati 32 st. 
 16.Pacienta transportēšanas līdzekĜi un imobilizācijas aprīkojums 10 st. 
 17.Izmeklējumi 14 st. 
 18.Manipulācijas, kas skar jaundzimušā un bērna aprūpi 6 st. 
 19.Medikamentu ievadīšana 32 st. 
 20.NMP etapa diagnostiskais un ārstnieciskais aprīkojums   2st. 

21.Neatliekamo manipulāciju nodrošināšana pirmsstacionāra etapā 8st. 
 

Patst āvīgais darbs (24 stundas)  
1.Mazkustīgu un bezpalīdzīgu pacientu pārvietošana, metodes. 2st. 
2.Pacienta novērtēšana saistībā ar vitālajām pazīmēm un antropometriskajiem datiem. 2 st. 
3.SkābekĜa inhalācijas piederumi un drošības noteikumi strādājot ar skābekli. 2 st. 
4.Pacienta vispārējais stāvoklis skābekĜa terapijas laikā.2 st. 
5.Medikamenti un līdzekĜi klizmu veikšanai – to iedalījums, lietošanas indikācijas, sagatavošana 
lietošanai, lietošanas noteikumi. 2 st. 
6.Aizcietējumi un meteorisms. 2 st. 
7. NMP diagnostisko un ārstniecisko manipulāciju aprīkojums  4st. 
8. NMP transporta un imobilizācijas līdzekĜu aprīkojums  2st. 
9. EKG darbības principi un praktiskā analīze  2st. 
10.Ėirurăisko manipulāciju pamati 10 st. 
11. Pacienta transportēšanas līdzekĜi un imobilizācijas aprīkojums 2 st. 
12. Izmeklējumi 4 st. 

      13.Medikamentu ievadīšana 16 st. 
 

Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli, praktiskās nodarbības, semināri, diskusija, lomu spēle, 
grupu darbs, problēmu risināšana, individuālais darbs, PowerPoint prezentācija, klīniskie uzdevumi, 
situāciju modelēšana un risināšana, shematiski zīmējumi, diagnostisko un ārstniecisko manipulāciju 
aprīkojums, darbs uz mulāžas, mācību filma. 

 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi nokārtoti 
studiju programmā paredzētie selektīvie testi, praktiskās ieskaites, problēmsituāciju analīze, kā arī kursa 
priekšmeta pārbaudījums – praktiskā ieskaite. 
 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� semināra vērtējums – ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
vai „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 

� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%, praktisk ā – divdaĜīgs 

vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”. 
 
Ieteicam ā literat ūra: 

1. Aberberga – Augškalne L. Fizioloăija rehabilitologiem; - Rīga:Nacionālais medicīnas apgāds,2002 
– 215.lpp. 

2. Ergonomika darbā,LR Labklājības ministrija,b.g 
3. Standarti procedūru tehnikā. Rokasgrāmata,- Rīga: Medicīnas profesionālās izglītības 

centrs,1999 – 335.lpp. 
4. Valtneris A. Cilvēka fizioloăija. Rokasgrāmata, - Rīga: Zvaigzne ABC,b.g. – 251.lpp 
5. Liguts V., Toksikoloăijas rokasgrāmata, R: Nacionālais medicīnas apgāds, Rīga 
6. Rudzītis K., Diagnostikas pamati un terapijas preambula, R: Nacionālais apgāds, Rīga, 2005 
7. ViĦėele R., Medicīnas svešvārdu vārdnīca, R: Avots, Rīga, 2007 
8. Berežinskis G., Lazovskis I., SiliĦš I., Ūdris O., Iekšėīgās slimības, R: Zvaigzne, Rīga, 1997 
9. Aberberga – Augškalne L., Fizioloăija rehabilitologiem, R: Nacionālais medicīnas apgāds, Rīga, 

2002. 
10. Danilāns A., Gastroenteroloăija, R: Nacionālais medicīnas apgāds, Rīga, 2005 
11. KrūmiĦa Dž., Kokare I., Latvijas bērnu fiziskās attīstības normatīvi, R: Nacionālais medicīnas 

apgāds, Rīga, 2005 
12. Biksone G., Klīniskā farmakoloăija un pacientu aprūpe, Rīga, 1998 
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13. PurviĦš I., PurviĦa S., Praktiskā farmakoloăija (3.izdevums), R: zāĜu infocentrs, Rīga, 2002 
14. LEMON, I un II daĜa, 1996 
15. Standarti procedūru tehnikā, Rokasgrāmata, MPIC, 1999 
16. Vilšėērsts R., ZāĜu rokasgrāmata 2004, R: Nacionālais apgāds, Rīga, 2004 
17. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, R: Jumava, Rīga, 2001  

   18.Neatliekamā medicīniskā palīdzība.D.KrieviĦa redakcijā (Traumas)R.:NMPC 2001., 350 lpp. 
   19. Neatliekamā medicīniskā palīdzība.D.KrieviĦa redakcijā (Atdzīvināšana)R.:NMPC 2003., 384 lpp. 
    20.G.Andrējevs,E.Daugulis Klīniskā anestezioloăija un reanimatoloăija, R.:1985. 
 

 
                         Studiju priekšmeta program mas apraksts 
 
Studiju kurss: Studiju programma Ārstniecība, kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Neatliekam ās pal īdzības dienests, strukt ūra, darba organiz ācija  
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Dana Priede 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts: A daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  1.semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  1 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi: uzskates līdzekĜi – NMP brigādes aprīkojums. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija:  NPD dienesta, struktūras, darba organizācijas priekšmetā tiek apgūtas 
zināšanas par NMP dienesta darbības īpatnībām un noteikumiem. 
       Disciplīnas mērėis ir zināt NMP struktūrvienību darba organizācijas noteikumus, pienākumus, ētiskos 
un deontoloăiskos aspektus; iepazīties ar reglamentējošo likumdošanu; zināt un prast lietot specializētās 
palīdzības aprīkojumu.  
 
Studiju priekšmeta m ērėis: 

o izprast NMP organizācijas struktūru un iepazīties ar attīstības perspektīvām. 
o zināt NMP darba organizāciju un  šī dienesta darbību reglamentējošo likumdošanu. 
o zināt un prast lietot  specializētās palīdzības aprīkojumu atbilstoši situācijai un saslimšanas 

gadījumam. 
 

Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija  (18 stundas) 
 1.NMP jēdziens un struktūra   2st. 
 2.NMP darbību reglamentējošā likumdošana, dokumentācija     2st. 
 3. NMP brigādes un dispečerdienesta darba organizācija         2st. 
 4.Aprīkojums kardiovaskulārās patoloăijas diagnostikai un ārstēšanai     4st. 
 5.Elpošanas nodrošināšanas aprīkojums        4st. 
 6.Traumatiskos bojājumus imobilizējošais aprīkojums    2st. 
 7.Pārējais īpašais aprīkojums    2st. 
 
Praktisk ās nodarb ības (14 stundas) 
 1.NMP darbību reglamentējošā likumdošana, dokumentācija 2st. 
 2. NMP brigādes un dispečerdienesta darba organizācija 2st. 
 3.Aprīkojums kardiovaskulārās patoloăijas diagnostikai un ārstēšanai 2st. 
 4.Elpošanas nodrošināšanas aprīkojums 4st . 
 5.Traumatiskos bojājumus imobilizējošais aprīkojums 4st. 
 
Patst āvīgais darbs (8 stundas) 
 1.NMP darbību reglamentējošā likumdošana, dokumentācija 2st. 
 2.Aprīkojums kardiovaskulārās patoloăijas diagnostikai un ārstēšanai 2st. 
 3.Elpošanas nodrošināšanas aprīkojums 2st. 
 4.Traumatiskos bojājumus imobilizējošais aprīkojums 2st. 
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Mācīšanās strat ēăija:  
Teorētiskās nodarbības – lekcijas, semināri, grupu darbs, diskusijas; praktiskās nodarbības; uzskates 
līdzekĜi – kodoskopa materiāli, specializētās palīdzības aprīkojums, mulāžas; mācību ekskursija;  situāciju 
spēles; darbs ar literatūru.  
 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi 
nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

• Sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie selektīvie testi, ieskaites, semināri, 
• Sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite – selektīvais tests. 

  
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

• Teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar 
atzīmi10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs 
vērtējums ‘’ieskaitīts’’ – neieskaitīts. 

• Semināra vērtējums – divdaĜīgs vērtējums ‘’ieskaitīts’’ – neieskaitīts. 
• Selektīvais tests – 55% ar vērtējumu ‘’ieskaitīts’’ – neieskaitīts. 
• Ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstiskā veidā – 65%, praktiskā – 

divdaĜīgs vērtējums ‘’ieskaitīts’’ – neieskaitīts. 
 
Ieteicam ā literat ūra: 
1.Neatliekamā medicīniskā palīdzība.D.KrieviĦa redakcijā (Traumas)R.:NMPC 2001., 350 lpp. 
2. Neatliekamā medicīniskā palīdzība.D.KrieviĦa redakcijā (Atdzīvināšana)R.:NMPC 2003., 384 lpp. 
3.Ārstniecības likuma 55.panta 2.daĜa ‘’ Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to 
struktūrvienībām ‘’. 
4. Ārstniecības likuma 16.pants ‘’ Kārtība kādā tiek nodrošinātas tiesības saĦemt neatliekamo medicīnisko 
palīdzību ‘’. 
 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss: Studiju programma Ārstniecība, kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Pirm ā pal īdzība un intens īvā terapija 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Dana Priede 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts: A daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks: II.,III, V. semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  4 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi: priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā, 
iekšėīgajās slimībās. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija:  Pirmās palīdzības un intensīvās terapijas priekšmetā tiek apgūtas 
zināšanas par pacienta veselības stāvokĜa paliktināšanās dinamiku, cilvēka dzīvībai kritiskām situācijām un 
reanimācijas pasākumiem atbilstoši algoritmiem. 
       Disciplīnas mērėis ir prast diagnosticēt akūtus veselības traucējumus slimību traumu, dzīvībai kritisku 
stāvokĜu gadījumos un sniegt pirmsstacionāra neatliekamo medicīnisko palīdzību atbilstoši algoritmiem un 
noteiktajām vadlīnijām.  
Studiju priekšmeta m ērėis: 

• zināt dzīvībai kritiskās, akūtās situācijas, slimības un sindromus, to etioloăiju, patoăenēzi, 
komplikācijas, diagnostiku un ārstēšanu. 

• prast novērtēt terminālo stāvokli un stāvokĜus, kuros aktuāla KPR. 
• prast veikt KPR pasākumus atbilstoši vecuma īpatnībām, mācēt pielietot algoritmus un novērt to 

efektivitāti. 
• prast novērtēt pacienta fizikālo stāvokli un veikt NMP posmā nepieciešamās manipulācijas. 
• mācēt izskaidrot detoksikācijas metodes, zināt infūzu terapijas principus un kontroli. 
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Studiju priekšmeta saturs:  
Teorija  (32 stundas) 

1. Terminālais stāvoklis un stāvokĜi, kuros aktuāla KPR 16st. 
2. Starptautiskās KPR vadlīnijas, ABC algoritms 8st. 
3. Akūta elpošanas nepietiekamība, elpošanas nodrošināšana 4st 
4. Šoka diagnostika, ārstēšana 10st. 
5. Kardiovaskulārās patoloăijas diagnostika, ārstēšana 10st. 
6. Atsāpināšanas risinājumi, plaušu trombembolijas un komu diagnostika, ārstēšana                   

komplikācijas 4st. 
7. Pakāršanās, slīkšanas, elektrotraumas, hiper un hipotermijas patoăenēze, diagnostika, ārstēšana 

8st. 
8. Krampju sindroma, akūtas nieru mazspējas, hepatorenālā sindroma patoăenēze diagnostika, 

ārstēšana 6st. 
9. Detoksikācijas metodes, infūzu terapija un kontrole – 4st. 
10. Mākslīgās plaušu ventilācijas un KPR īpatnības zīdaiĦiem, bērniem– 4st. 
11. Pacienta fizikālā stāvokĜa novērošana, manipulācijas neatliekamās situācijās– 4st.  

Praktisk ās nodarb ības (26 stundas) 
1. Terminālais stāvoklis un stāvokĜi, kuros aktuāla KPR 8st. 
2. Starptautiskās KPR vadlīnijas, ABC algoritms 4st. 
3. Akūta elpošanas nepietiekamība, elpošanas nodrošināšana 2st 
4. Šoka diagnostika, ārstēšana 10st. 
5. Kardiovaskulārās patoloăijas diagnostika, ārstēšana 4st. 
6. Atsāpināšanas risinājumi, plaušu trombembolijas un komu diagnostika, ārstēšana                           

komplikācijas 2st. 
7. Pakāršanās, slīkšanas, elektrotraumas, hiper un hipotermijas patoăenēze, diagnostika, ārstēšana 

4st. 
8. Krampju sindroma, akūtas nieru mazspējas, hepatorenālā sindroma patoăenēze diagnostika, 

ārstēšana 4st. 
9. Detoksikācijas metodes, infūzu terapija un kontrole – 2st. 
10. Mākslīgās plaušu ventilācijas un KPR īpatnības zīdaiĦiem, bērniem – 4st. 

   11.Pacienta fizikālā stāvokĜa novērošana, manipulācijas neatliekamās situācijās – 4st 
Patst āvīgais darbs (8 stundas) 

1. Terminālais stāvoklis un stāvokĜi, kuros aktuāla KPR 8st. 
2. Starptautiskās KPR vadlīnijas, ABC algoritms 6st. 
3. Akūta elpošanas nepietiekamība, elpošanas nodrošināšana 4st 
4. Šoka diagnostika, ārstēšana 4st. 
5. Kardiovaskulārās patoloăijas diagnostika, ārstēšana 10st. 
6. Atsāpināšanas risinājumi, plaušu trombembolijas un komu diagnostika, ārstēšana                           

komplikācijas 2st. 
7. Pakāršanās, slīkšanas, elektrotraumas, hiper un hipotermijas patoăenēze, diagnostika, ārstēšana 

4st. 
8. Krampju sindroma, akūtas nieru mazspējas, hepatorenālā sindroma patoăenēze diagnostika, 

ārstēšana 2st. 
9. Detoksikācijas metodes, infūzu terapija un kontrole – 2st. 
10. Mākslīgās plaušu ventilācijas un KPR īpatnības zīdaiĦiem, bērniem  
11. Pacienta fizikālā stāvokĜa novērošana, manipulācijas neatliekamās situācijās – 4st. 

 
Mācīšanās strat ēăija: 
Teorētiskās nodarbības – lekcijas, semināri, grupu darbs, praktiskās nodarbības, uzskates līdzekĜi, 
kodoskopa materiāli, diagnostisko un ārstniecisko manipulāciju aprīkojums, mulāža, mācību filma, 
vingrinājumi un uzdevumi, shēmas, tabulas, shematiski zīmējumi, diagrammas, darbs ar grāmatu, situāciju 
spēles.  
 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai: Lekciju, semināru, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi 
nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

• Sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie selektīvie testi, ieskaites, semināri, 
• Sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite/tests/eksāmens. 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

• Teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums ‘’ieskaitīts’’ – 
neieskaitīts. 

• Semināra vērtējums – saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums 
‘’ieskaitīts’’ – neieskaitīts. 
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• Selektīvais tests – 55% ar atzīmi ar atzīmi10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 
ballēm. 

• Ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstiskā veidā – 65%, praktiskā – divdaĜīgs 
vērtējums ‘’ieskaitīts’’ – neieskaitīts, mutiskā veidā – saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm 

•  
Ieteicam ā literat ūra: 
1.Neatliekamā medicīniskā palīdzība.D.KrieviĦa redakcijā (Traumas)R.:NMPC 2001., 350 lpp. 
2. Neatliekamā medicīniskā palīdzība.D.KrieviĦa redakcijā (Atdzīvināšana)R.:NMPC 2003., 384 lpp. 
3.Vanads, E.Daugulis,P.TomiĦš Anestezioloăija, reanimatoloăija, un intensīvā terapija. SIA ‘’Nacionālais 
apgāds’’, 2002., 576 lpp. 
4.G.Andrējevs,E.Daugulis Klīniskā anesteziologăija un reanimatoloăija, R.:1985. 
5.J.Baltkājs,V.Fatējevs ZāĜu vielu klīniskā mijiedarbība.,R.:1987 
. 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Psihiatrija un ment ālā aprūpe 
 
Studiju priekšmeta programma iesaist ītie doc ētāji:  lektore Antonija Zāăere 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  B daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  V semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits : 2 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi : zināšanas fizioloăijā, anatomijā, saskarsmē 
 
Studiju priekšmeta anot ācija:  
Kursā tiek iegūtas detalizētas zināšanas par mentālām saslimšanām, saskarsmes īpatnībām ar šādiem 
pacientiem. Studiju procesā students gūst izpratni par krīzes rašanās mehānismu un palīdzību. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis:  

1. Veidot izpratni par psihiskām slimībām no medicīniska, psiholoăiska un sociāla aspekta; 
2. Sniegt teorētiskās zināšanas psihiatrijā; 
3. Sniegt praktiskās iemaĦas neatliekamās palīdzības situācijās akūto psihisko patoloăiju gadījumos.  

 
Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija (38 stundas)  

1. Ievads psihiatrijā. Jēdziens par mentālo veselību un mentālo slimību. 2 st. 
2. Ētikas problēmas garīgās veselības un psihiatriskajā praksē. Sociālā un terapeitiskā saskarsme 

mentālo slimnieku aprūpē. 2 st. 
3. Pacienta intervēšana, novērtēšana un psihiskā statusa noteikšana psihiatrijā. 2 st. 
4. Stress, tā pārvarēšanas mehānismi un savas patības aizsargmehānismi psihiatrijā. 

Posttraumatiskā stresa sindroms. 2 st. 
5. Krīzes attīstības mehānisms. Palīdzība krīzes situācijās. 2 st. 
6. Psihosomatiskās slimības – dzīves anamnēze kā psihosomatiskās diagnostikas metode. 2 st. 
7. Traucējumi, kuru pamatā ir trauksme, palīdzība un aprūpes principi. 2 st. 
8. Agresija, rašanās iemesli, neatliekamā palīdzība. 2 st. 
9. Organiskie mentālie traucējumi, vispārējie sindromi, cēloĦi, aprūpes galvenie faktori. 4 st. 
10. Garīgā atpalicība: pakāpes. Vecuma plānprātība, šo pacientu aprūpe sociālā aspektā. 2 st. 
11. Emociju traucējumi (depresija, mānija, pašnāvība). Pacientu aprūpe pie afektīviem traucējumiem, 

neatliekamā palīdzība. 2 st. 
12. Šizofrēnija: pozitīvā, negatīvā simptomātika. Šizofrēnijas formas. Pacienta galvenās problēmas. 

Darbs ar ăimeni. 4 st. 
13. Psihiskās veselības traucējumi bērnībā un pusaudžu vecumā, akūta psihoneiroloăiska palīdzība 

bērniem. 4 st. 
14. Psihoaktīvo vielu lietošana un atkarība no tām, šo pacientu atkarības ārstēšana. 2 st. 
15. Alkoholisms, atkarības izcelsmes teorija. Alkohola delīrijs, abstinences sindroms, neatliekamā 

palīdzība. 2 st. 
16. Akūtie stāvokĜi psihiatrijā, šo stāvokĜu izvērtējums, neatliekamā palīdzība. 2 st. 
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Praktisk ās nodarb ības (22 stundas)  
1. Stress, tā pārvarēšanas mehānismi un savas patības aizsargmehānismi psihiatrijā. 

Posttraumatiskā stresa sindroms. 2 st. 
2. Krīzes attīstības mehānisms. Palīdzība krīzes situācijās. 2 st. 
3. Psihosomatiskās slimības – dzīves anamnēze kā psihosomatiskās diagnostikas metode. 2 st. 
4. Agresija, rašanās iemesli, neatliekamā palīdzība. 2 st. 
5. Organiskie mentālie traucējumi, vispārējie sindromi, cēloĦi, aprūpes galvenie faktori. 2 st. 
6. Emociju traucējumi (depresija, mānija, pašnāvība). Pacientu aprūpe pie afektīviem traucējumiem, 

neatliekamā palīdzība. 2 st. 
7. Šizofrēnija: pozitīvā, negatīvā simptomātika. Šizofrēnijas formas. Pacienta galvenās problēmas. 

Darbs ar ăimeni. 2 st. 
8. Psihiskās veselības traucējumi bērnībā un pusaudžu vecumā, akūta psihoneiroloăiska palīdzība 

bērniem. 2 st. 
9. Psihoaktīvo vielu lietošana un atkarība no tām, šo pacientu atkarības ārstēšana. 2 st. 
10. Alkoholisms, atkarības izcelsmes teorija. Alkohola delīrijs, abstinences sindroms, neatliekamā 

palīdzība. 2 st. 
11. Akūtie stāvokĜi psihiatrijā, šo stāvokĜu izvērtējums, neatliekamā palīdzība. 2 st 
 
Patst āvīgais darbs (20 stundas)  
1. Pacienta intervēšana, novērtēšana un psihiskā statusa noteikšana psihiatrijā. 2 st. 
2. Krīzes attīstības mehānisms. Palīdzība krīzes situācijās. 2 st. 
3. Psihosomatiskās slimības – dzīves anamnēze kā psihosomatiskās diagnostikas metode. 2 st. 
4. Traucējumi, kuru pamatā ir trauksme, palīdzība un aprūpes principi. 4 st. 
5. Agresija, rašanās iemesli, neatliekamā palīdzība. 2 st. 
6. Organiskie mentālie traucējumi, vispārējie sindromi, cēloĦi, aprūpes galvenie faktori. 4 st. 
7. Garīgā atpalicība: pakāpes. Vecuma plānprātība, šo pacientu aprūpe sociālā aspektā. 2 st. 
8. Šizofrēnija: pozitīvā, negatīvā simptomātika. Šizofrēnijas formas. Pacienta galvenās problēmas. 

Darbs ar ăimeni. 2 st. 
9. Akūtie stāvokĜi psihiatrijā, šo stāvokĜu izvērtējums, neatliekamā palīdzība. 2 st 
 

Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie materiāli, kodoskopa materiāli, praktiskās nodarbības, semināri, grupu darbs. 
 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  

• Lekciju, semināru un praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. 
• Sekmīgi nokārtoti studiju programma paredzētie selektīvie testi un semināri 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

• Teorētiskās un praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, vērtējums ar atzīmi 10 baĜĜu 
sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm; 

• Semināra vērtējums – atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm; 
• Selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 

ballēm 
 
Ieteicam ā literat ūra:  
1. Utināns A. Cilvēka psihe, R: Nacionālais apgāds, 2005.  
2. Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija, R: Jumava, 2001 
3. Werterberger L. Psihiatrijas rokasgrāmata, Zviedrija, 1993 
4. Seneri A. Narkotikas, R: Egmont, 2000 
5. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, R: Jumava, 2001 
6. Eglītis I. Psihiatrija, R: Zvaigzne, 1989 
7. Apmācību kurss personālam atpalikušu bērnu un jauniešu iestādēs, Grunevalda K. redakcija, R: 
Zvaigzne ABC, 1995 
8. Lazovskis I. Klīniskie simptomi un sindromi, R: Nacionālais medicīnas apgāds, 2001 
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Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss.  Studiju programma Ārstniecība, kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Pediatrija un neatliekam ā pal īdzība 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji. Docente Inga Petermane 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts.  B daĜā 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks.  III ; IV,V semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  4 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi. 
Priekšzināšanas fizioloăijā, anatomijā, latīĦu valodā, bioloăijā, farmakoloăijā, klīniskajā farmakoloăijā, 
propedeitikā, terapijā, nervu slimībās, ėirurăijā, ginekoloăijaā, infekciju slimībās.  
 
Studiju priekšmeta anot ācija.   
Bērnu slimības un neatliekamās situācijas pediatrijā ir studiju priekšmets, kurā studenti apgūst zināšanas 
par jaundzimušā periodu, bērnu psihomotoro attīstību un ēdināšanas pamatprincipiem, bērnu slimību un 
neatliekamības stāvokĜu etiopatoăenēzi, klīniku, komplikācijām, diagnostikas un ārstēšanas iespējām, kā 
arī novērošanas un profilakses principiem. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis.  

1. Zināt biežāk sastopamo bērnu slimību etipopatoăenēzi, klīniku, komplikācijas, diagnostikas un 
ārstēšanas iespējas.  

2. Prast atpazīt neatliekamības stāvokĜus un sniegt palīdzību. 
3. Zināt un prast novērtēt jaundzimušos un bērnu psihomotoro attīstību, veiodot zīdaiĦa 

ēdināšanu. 
4. Prast izskaidrot profilakses pasākumus bērnu veselības saglabāšanā.  

 
Studiju priekšmeta saturs. 
Teorija (74 stundas)  

1. Jaundzimušā novērtēšana            2st. 
2. Bērnu psihomotorā attīstība un tās novērtēšana dažādos bērnības periodos       4st. 
3. Bērnu ēdināšanas pamatprincipi dažādos bērnības periodos  6st. 
4. Jaundzimušo slimības  8st 
5. Elpošanas ceĜu slimības  8st 
6. Alerăiskās slimības  4st 
7. Hematoloăiskās slimības   2st 
8. Kardiovaskulārās slimības 4st 
9. Nieru un urīnizvadceĜu slimības  8st 
10. Gremošanas orgānu slimības  12st 
11. Metabolās un endokrīnās slimības 6st 
12. Specifiskās bērnu infekcijas un to profilakse 6st 
13. Neatliekamības situācijas bērniem       4st    
 

Semin āra nodarb ības (38 stundas)  
1. Jaundzimušā novērtēšana 2st. 
2. Bērnu psihomotorā attīstība un tās novērtēšana dažādos bērnības periodos   4st. 
3. Bērnu ēdināšanas pamatprincipi dažādos bērnības periodos  2st. 
4. Jaundzimušo slimības    4st 
5. Elpošanas ceĜu slimības  6st 
6. Alerăiskās slimības  2st 
7. Hematoloăiskās slimības   2st 
8. Kardiovaskulārās slimības 2st 
9. Nieru un urīnizvadceĜu slimības 2st 
10. Gremošanas orgānu slimības 4st 
11. Metabolās un endokrīnās slimības 4st 
12. Specifiskās bērnu infekcijas un to profilakse 2st 
13. Neatliekamības situācijas bērniem  2st    
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Patst āvīgais darbs (48 stundas)  
1. Jaundzimušā novērtēšana  2st. 
2. Bērnu psihomotorā attīstība un tās novērtēšana dažādos bērnības periodos 6st. 
3. Bērnu ēdināšanas pamatprincipi dažādos bērnības periodos 4st. 
4. Jaundzimušo slimības 4st 
5. Elpošanas ceĜu slimības 4st 
6. Alerăiskās slimības  2st 
7. Hematoloăiskās slimības   2st 
8. Kardiovaskulārās slimības 2st 
9. Nieru un urīnizvadceĜu slimības    2st 
10. Gremošanas orgānu slimības           8st 
11. Metabolās un endokrīnās slimības 4st 
12. Specifiskās bērnu infekcijas un to profilakse  4st 
13. Neatliekamības situācijas bērniem   4st    
 
Mācīšanās strat ēăija. 
Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli, semināri, grupu darbs. 
  
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai.   
Lekciju, semināru obligāts apmeklējums.  
Sekmīgi nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie selektīvie testi,  semināri; 
� sekmīgi nokārtots galīgais eksāmens. 

Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 
� semināra nodarbības, ieskaitot grupu darbu vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”; 
� selektīvie testi – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm; 
� eksāmens mutiskā veidā – saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm. 

 
Ieteicam ā literat ūra: 

1. Bērnu ėirurăija /A.Petersona red. – Rīga: Nacionālais apgāds, 2005 
2. Bisjārina V. Bērnu slimības un bērnu kopšana. – Rīga: Zvaigzne, 1989 
3. Dobelis J. Bērnu uroloăija. – Rīga, 2003  
4. Ebels I. Bērnu slimības. – Rīga:  Zvaigzne, 1984 
5. Fleminga I. ZīdaiĦa attīstība un attīstības traucējumi. – Rīga: Zvaigzne, 1996 
6. Gaujēns I. Bērnu ėirurăija. – Rīga: Zvaigzne, 1981 
7. Geske R. Bērna bioloăiskā attīstība. – Rīga: RaKa, 2005 
8. Ăimenes ārsts. Populāra medicīniskā enciklopēdija / Redakt. Smits T. – Rīga: Jumava 1997  
9. Imunizācijas drošuma uzraudzība – Rīga: “Sabiedrības veselības aăentūra”, 2002  
10. Koidels H. Bērnu slimības. – Rīga: Zvaigzne ABC  
11. Lejniece S. Klīniskā hematoloăija. – Rīga: Nacionālais apgāds, 2005 
12. Mazjānis I., Tirāns E. Infekcijas slimību rokasgrāmata. – Valmiera: SIA „Lapa”, 1997 
13. Medicīnas aprūpes rokasgrāmata / Zin. Redakt. Paudere I. – SIA „J.L.V.”, 2001  
14. Rokasgrāmata pediatrijā / Galv. Redakt. LiepiĦa A. – Rīga: Rīgas Starptautiskā medicīnas zinātnes 

un farmācijas centra apgāds, 1996 
15. Štelmans H.M. Homeopātija bērna veselībai. Veselības bibliotēka. – Rīga: Jumava, 2002  
16. Vīksna L. Vakcinācija. – Rīga: SIA Nacionālais medicīnas apgāds, 2002 
17. Periodiskā literatūra – „Jums, kolēăi”, „Doctus”, „Mans mazais” u.c. 
18. Ежова Н.В., Русакова Е.М., Кащеева Г.И. Педиатрия. – Минск: «Вышеишая школа», 1998 
19. Маркова И. В., Калиничева В.И. Педйатрйческая фармакология. – Ленинград: «Медицина», 

1987 
20. Maзурин А., Воронцов И. Пропедевтика детскинх болезнеи. – Москва:  Медицина, 1985 
21. Нисевич Н.И., Учаикин В.Ф. Инфекционные болезни у детей. – Москва: «Медицина», 1985 
22. Педиатрия / Под редакцией Грефа Дж. – Москв: «Практика», 1997  
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Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Pedagoăija 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Kristīne Ozola 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  A daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  III semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  1 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas studiju programmas 
profesionālajos priekšmetos. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Studiju programmas ietvaros tiek apgūta saskarsmes veidošana ar 
pacientu izglītošanas kontekstā. Pedagoăijas priekšmets attīsta spējas veidot pacienta izpratni par slimības 
jautājumiem, veidot veselības sabiedrības attīstību un izpratni par veselības uzturēšanas 
priekšnoteikumiem. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1. Izskaidrot pacientu izglītošanas nepieciešamību ārsta palīga praksē, kā sabiedrības veselības 
stāvokĜa uzlabošanas sastāvdaĜu. 

2. Identificēt izglītošanas metodes un to pielietojumu sistematizāciju. 
3. Analizēt mācību procesa organizāciju un izglītību ierobežojošos faktorus. 
4. Zināt mācību metodes un to pielietojuma specifiku, ievērojot psihiskās īpatnības  mācību procesā. 

 
Studiju priekšmeta saturs:  
Teorija (14 stundas)  

1. Pedagoăijas vēsture  2st. 
2. Mācību process 4st. 
3. Mācību procesa organizācija un realizācija neatliekamajā palīdzībā 4st. 
4. Izglītošanu ierobežojošie faktori 4st. 
5. Bērnu izglītošana 2st. 
 

Praktisk ās nodarb ības ( 14 stundas)  
1. Pedagoăijas vēsture  0st. 
2. Mācību process 6st. 
3. Mācību procesa organizācija un realizācija neatliekamajā palīdzībā 2st. 
4. Izglītošanu ierobežojošie faktori 2st. 
5. Bērnu izglītošana 4st. 
 

Patst āvīgais darbs (12 stundas)  
1. Pedagoăijas vēsture  0st. 
2. Mācību process 4st. 
3. Mācību procesa organizācija un realizācija neatliekamajā palīdzībā 4st. 
4. Izglītošanu ierobežojošie faktori 2st. 
5. Bērnu izglītošana 2st. 
 

Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli, CD, praktiskās nodarbības, klīniskie uzdevumi, semināri, 
radošais seminārs, viedokĜu ventilācija, diskusija, paneĜdiskusija, lomu spēle, lomu spēle ar video ierakstu, 
grupu darbs, kolāžu veidošana, problēmu risināšana, u.c. 
 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums. Sekmīgi 
nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētās ieskaites, semināri; 
� sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite – pacienta izglītošanas plāna izstrāde. 
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Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 
� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 

baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� semināra, referāta, individuālā un grupu darba vērtējums – ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot 
vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 

 
Ieteicam ā literat ūra: 
 

1. Freidenfelds I., ŪsiĦš V. Mācību procesa pilnveide skolā,. – R: Zvaigzne, 1985. 
2. Geidžs N.L., Berliners D.C. pedagoăiskā psiholoăija. – R: Zvaigzne ABC, 1999. 
3. Granuma V. Pacientu izglītošana, PHARE. 
4. Pacientu aprūpes rokasgrāmata. 
5. ŠiliĦa M., Dupure I. Pacientu izglītošana – māsas kompetence.- R:Nacionālais apgāds. 
6. Zelmenis V. Īss pedagoăijas kurss. –R: Zvaigzne, 1991. 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Onkolo ăija  
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore R. Kalna 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  B daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  V semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  1 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā, 
saskarsmē. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Students gūst zināšanas par onkoloăiskajām saslimšanām, to veidiem un 
ārstēšanu. Kursa ietvarā tiek iegūtas zināšanas paliatīvā aprūpē. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1. Sniegt zināšanas par onkoloăisko saslimšanu cēloĦiem, klīniskām izpausmēm. 
2. Apskatīt diagnostikas, diferenciāldiagnostikas un ārstēšanas principus. 
3.Veidot izpratni par profilakses nozīmīgumu un veikšanu onkoloăijas aspektā. 
4.Sniegt zināšanas par neatliekamo palīdzību pacientu veselības stāvokĜa pasliktināšanās gadījumā. 
 

Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija (18 stundas)  

1.   ěaundabīgo audzēju epidemioloăija. 2 st. 
2. Diagnozes noteikšanas un ārstēšanas standarti onkoloăijā, ārstēšanas metodes. 4 st. 
3. Aprūpes īpatnības ėīmioterapijas un staru terapijas laikā. 4 st. 
4. Noteiktas lokalizācijas audzēji. 2 st. 
5. Preventīvā onkoloăija. Simptomu korekcija. 2 st. 
6. Paliatīvā aprūpe 2 st. 
7. Neatliekamie stāvokĜi onkoloăijā. 2 st. 
 

Praktisk ās nodarb ības ( 10 stundas)  
1.   Diagnozes noteikšanas un ārstēšanas standarti onkoloăijā, ārstēšanas metodes. 2 st. 

2. Noteiktas lokalizācijas audzēji 4 st. 
3. Paliatīvā aprūpe 2 st. 
4. Neatliekamie stāvokĜi onkoloăijā. 2 st. 
 

Patst āvīgais darbs (14 stundas)  
1.Diagnozes noteikšanas un ārstēšanas standarti onkoloăijā, ārstēšanas metodes. 2 st. 
2.Aprūpes īpatnības ėīmioterapijas un staru terapijas laikā. 2 st. 
3.Noteiktas lokalizācijas audzēji. 6 st. 
4.Preventīvā onkoloăija. Simptomu korekcija. 2 st. 
5.Paliatīvā aprūpe 2 st. 
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Mācīšanās strat ēăija: 
� Lekcijas, kodoskopa materiāli, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, grupu darbs, seminārs,  

ieskaite. 
 

Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru obligāts apmeklējums. Sekmīgi nokārtoti kursa 
priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētā ieskaite, semināri. 
 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� semināra vērtējums –  „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 
� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%, praktisk ā – divdaĜīgs 

vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, mutisk ā veidā – saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 
ballēm. 

 
Ieteicam ā literat ūra: 

1.  A cancer source book for nurses. Revised edition. K American Cancer Society,  
           1981. K 140 pp. 

2. Atskaite onkoloăijā. Latvijas Onkoloăijas centrs. K 2003. (nepublicētais materiāls).  
3. Klīniskā onkoloăija. Vēža slimnieka reăistri. Onkoėirurăija. Krūts vēzis/ red. D. BaltiĦa. K Rīga: 

Zvaigzne ABC, 1999. K 533 lpp.  
4. BaltiĦa D. Ko derētu zināt par vēzi. K Rīga: Zinātne, 2000. K 144 lpp.  
5. BaltiĦš M. Lietišėā epidemioloăija. Veselība un norma. K R.: Zinātne, 2003. K 354 lpp. 
6. Cancer Facts & Figures. K American cancer Society. K 2004. K 56 pp.  
7. DoĜăis A. Piena dziedzera vēzis// Jums, kolēăi. K 1999. K Nr.8. K 8. K 10. lpp. 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Nervu slim ības un neatliekam ā pal īdzība 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Antonija Zāăere 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  B daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  IV semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  2 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā,  
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Studiju programmas uzdevums izprast patstāvīgās situācijas saistībā ar 
izmaiĦām centrālā un perifērā nervu sistēmā. Sniegt studentiem zināšanas un palīdzēt izprast neiroloăisko 
saslimšanu etioloăiju, patoloăiju, klīniskās izpausmes, diagnostiskās un difernciāldiagnostiskās metodes. 
 Zināt neiroloăisko slimību ārstēšanas principus un pasākumus profilaksei. Prast pielietot teorētiskās un 
praktiskās iemaĦas, sniedzot neatliekamo palīdzību. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1. Izskaidrot neiroloăisko slimību etioloăiju, patoăenēzi, klīniskās izpausmes. 
2. Identificēt neiroloăiskās saslimšanas. 
3.  Analizēt klīniskos simptomus saistībā ar citām saslimšanām. 
4. Zināt neiroloăisko slimību klīniku, ārstēšanu, profilakses pasākumus, pareizi sniegt neatliekamo 

palīdzību. 
Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija (38 stundas)  

1. Ievads neiroloăijā. Nervu sistēmas struktūra un funkcijas. Nervu sistēmas slimību izplatība 2 st. 
2. Nervu sistēmas slimību riska faktori, profilakse, diagnostika, intensīvās terapijas principi. Komatozo 
stāvokĜu vispārējā diagnostika, diferenciāldiagnostika, komas skala. 6 st. 
3. Sāpes kā viena no svarīgākām problēmām pie nervu sistēmas slimībām. Klasifikācija pēc gaitas 
rakstura, lokalizācijas. 2 st. 
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4.  Centrālo un perifēro kustību, virspusējās un dziĜās jušanas bojājuma simptomi pēc lokalizācijas, 
diagnostika, ārstēšana. 2 st. 
5. Kraniālo nervu, smadzeĦu stumbra un smadzenīšu bojājuma sindromi, neatliekamā palīdzība. 2 st. 
6. SmadzeĦu pusložu garozas bojājuma sindromi pa smadzeĦu daivām, liquor dinamikas traucējumi, 

neatliekamā palīdzība. 2 st. 
7. Muguras smadzeĦu bojājuma sindromi, neatliekamā palīdzība. Mugurkaulāja deformējošā 

spondiloze, etioloăija, klīnika, ārstēšana. 2 st. 
8. Perifērās nervu sistēmas slimības un traumatiskie bojājumi, klīnika, diagnostika, ārstēšana.  4 st. 
9. Neiroinfekcijas – meningīti, encefalīti, arachnoidīts – etioloăija, patoăenēze, klīnika, diagnostika, 

diferenciāldiagnostika, ārstēšana. 2 st. 
10. Akūti galvas smadzeĦu asinsrites traucējumi: etioloăija, patoăenēze, klasifikācija pēc izmaiĦām 

asinsvadā, diagnostika, diferenciāldiagnostika, neatliekamā palīdzība un ārstēšana. 4 st. 
11. Galvas un muguras smadzeĦu audzēji: etioloăija, patoăenēze, klasifikācija, diagnostika, 

neatliekamā palīdzība. 2st. 
12. Krampji, epilepsija un epileptiskais stāvoklis: etioloăija, patoăenēze, klasifikācija, klīnika, 

neatliekamā palīdzība. 2 st. 
13. Galvas un muguras smadzeĦu traumatiski bojājumi, klasifikācija, diagnostika, klīnika, diagnostika, 

neatliekamā palīdzība. 2 st. 
14. Hroniskas centrālās nervu sistēmas slimības un neiromuskulārās slimības: etioloăija, patoăenēze, 

diagnostika, diferenciāldiagnostika, klīnika, neatliekamā palīdzība, ārstēšanas principi. 6 st. 
 

Praktisk ās nodarb ības ( 22 stundas)  
1. Sāpes kā viena no svarīgākām problēmām pie nervu sistēmas slimībām. Klasifikācija pēc gaitas 
rakstura, lokalizācijas 2 st. 
2. Centrālo un perifēro kustību, virspusējās un dziĜās jušanas bojājuma simptomi pēc lokalizācijas, 
diagnostika, ārstēšana. 2 st. 
3. Kraniālo nervu, smadzeĦu stumbra un smadzenīšu bojājuma sindromi, neatliekamā palīdzība. 2 
st. 
4. SmadzeĦu pusložu garozas bojājuma sindromi pa smadzeĦu daivām, liquor dinamikas 
traucējumi, neatliekamā palīdzība. 2 st. 
5.  Muguras smadzeĦu bojājuma sindromi, neatliekamā palīdzība. Mugurkaulāja deformējošā 

spondiloze, etioloăija, klīnika, ārstēšana. 2 st. 
6. Perifērās nervu sistēmas slimības un traumatiskie bojājumi, klīnika, diagnostika, ārstēšana. 4 st. 
7. Neiroinfekcijas – meningīti, encefalīti, arachnoidīts – etioloăija, patoăenēze, klīnika, diagnostika, 

diferenciāldiagnostika, ārstēšana. 2 st. 
8. Akūti galvas smadzeĦu asinsrites traucējumi: etioloăija, patoăenēze, klasifikācija pēc izmaiĦām 

asinsvadā, diagnostika, diferenciāldiagnostika, neatliekamā palīdzība un ārstēšana. 4 st. 
9. Krampji, epilepsija un epileptiskais stāvoklis: etioloăija, patoăenēze, klasifikācija, klīnika, 

neatliekamā palīdzība. 2 st. 
10.Galvas un muguras smadzeĦu traumatiski bojājumi, klasifikācija, diagnostika, klīnika, 
diagnostika, neatliekamā palīdzība. 2 st. 
11.Hroniskas centrālās nervu sistēmas slimības un neiromuskulārās slimības: etioloăija, 
patoăenēze, diagnostika, diferenciāldiagnostika, klīnika, neatliekamā palīdzība, ārstēšanas principi. 
6 st. 

 
Patst āvīgais darbs (20 stundas)  

1.Nervu sistēmas slimību riska faktori, profilakse, diagnostika, intensīvās terapijas principi. Komatozo 
stāvokĜu vispārējā diagnostika, diferenciāldiagnostika, komas skala. 2. st. 
2.Sāpes kā viena no svarīgākām problēmām pie nervu sistēmas slimībām. Klasifikācija pēc gaitas 
rakstura, lokalizācijas. 2 st. 
3.Centrālo un perifēro kustību, virspusējās un dziĜās jušanas bojājuma simptomi pēc lokalizācijas, 
diagnostika, ārstēšana. 2 st. 
4.SmadzeĦu pusložu garozas bojājuma sindromi pa smadzeĦu daivām, liquor dinamikas traucējumi, 
neatliekamā palīdzība. 2 st. 
5.Muguras smadzeĦu bojājuma sindromi, neatliekamā palīdzība. Mugurkaulāja deformējošā 
spondiloze, etioloăija, klīnika, ārstēšana. 2 st. 
6.Neiroinfekcijas – meningīti, encefalīti, arachnoidīts – etioloăija, patoăenēze, klīnika, diagnostika, 
diferenciāldiagnostika, ārstēšana. 4 st. 
7.Akūti galvas smadzeĦu asinsrites traucējumi: etioloăija, patoăenēze, klasifikācija pēc izmaiĦām 
asinsvadā, diagnostika, diferenciāldiagnostika, neatliekamā palīdzība un ārstēšana. 4 st. 
8.Galvas un muguras smadzeĦu audzēji: etioloăija, patoăenēze, klasifikācija, diagnostika, neatliekamā 
palīdzība. 2st. 
9.Hroniskas centrālās nervu sistēmas slimības un neiromuskulārās slimības: etioloăija, patoăenēze, 
diagnostika, diferenciāldiagnostika, klīnika, neatliekamā palīdzība, ārstēšanas principi. 2 st 
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Mācīšanās strat ēăija: 
� Lekcijas, kodoskopa materiāli, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs,  grupu darbs, klīniskie 

uzdevumi,  diskusijas, seminārs, ieskaite  
 

Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru obligāts apmeklējums. Sekmīgi nokārtoti kursa 
priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētā ieskaite, semināri. 
 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� semināra vērtējums –  „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 
� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%, praktisk ā – divdaĜīgs 

vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, mutisk ā veidā – saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 
ballēm. 

 
Ieteicam ā literat ūra: 
 1. Penciks A., EniĦa G., BērziĦš I. Nervu slimības, R: Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1961 
2. BērziĦa J. Perifērās nervu sistēmas slimības, R: Zvaigzne, 1990 
3. EniĦa G., GodĜevska M., Smeltere E. Neiroloăiskie sindromi, R: Zvaigzne, 1987 
4. Valtneris A. Cilvēka fizioloăija, R: Zvaigzne ABC, 1995 
5. Supe I. Rokasgrāmata neiroloăijā, R: Nacionālais apgāds, 2004 
6. Autoru kolektīvs: Lūiss R.Kaplans, Marks L.Dikens, Dž.Donalds Īstons Rokasgrāmata ikvienam par 
insultu. Ārstēšana, atveseĜošanās, profilakse, R: Kontinents, Rīga, 2000 
7. Valtneris A. Cilvēka fizioloăija. Rokasgrāmata, R: Zvaigzne ABC, b.g. 
8. Gārša I. Ievads neiroėirurăijā, R: Nacionālais apgāds, 2000 
9. Zeidlers I. Klīniskā fizikālā medicīna, R: Nacionālais apgāds, 2004 
10. Lazovskis I. Klīniskie simptomi un sindromi, R: Nacionālais medicīnas apgāds, 2001 
11. EniĦa G., GodĜevska M., Smeltere E. Neiroloăiskie sindromi. SmadzeĦu garozas un VNS bojājumi, R: 
Zvaigzne, 1989 
12. Medicīnas aprūpes rokasgrāmata, R: Jumava, 2001 
13. EniĦa G., GodĜevska M., Smeltere E., Mētra M. Neatliekamā neiroloăija, R: Zvaigzne, 1982 
14. Rokasgrāmata ikvienam par insultu. R. Kontinen. 2000g. 380 lpp. 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Milit ārā mācība 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: kapteiĦleintnants Ivars Srazds 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  B daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  VI semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  1 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā, higiēnā, 
ėirurăijā, terapijā, intensīvajā terapijā un reanimācijā, toksikoloăijā. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Militārās mācības programmas apguve sniedz padziĜinātu ieskatu LR NBS 
uzdevumos un darbībā, aktualizējot militārās medicīnas un katastrofu medicīnas centra lomu dabas 
katastrofu, terorisma seku likvidēšanā un civiliedzīvotāju glābšanā, sniedzot ieskatu militārā psiholoăijā. 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1.Veidot izpratni par LR NBS struktūru, uzdevumiem, darbību. 
2. Veidot izpratni par militāro psiholoăiju. 
3.Apzināt militārā dienesta resursus un iespējas.  
4.Izprast ārsta palīga darbības formas dabas katastrofu un terorisma apstākĜos. 
5.Zināt darbību algoritmus pie biežākām saslimšanām armijā. 
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Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija (22 stundas)  

1. LR NBS struktūra 2 st. 
2. LR NBS uzdevumi, militārās apmācības pamati 2 st. 
3. LR NBS militārās medicīnas uzdevumi un darbība 2 st. 
4. Militārās medicīnas dienesta resursi un iespējas 2st. 
5. Militārās medicīnas aprūpe miera laikā 2st. 
6. Militārās medicīnas īpatnības atsevišėās ieroču šėirās 2st. 
7. Militārā medicīna un dabas katastrofas, sadarbība ar KMC u.c. 2 st. 
8. Masu iznīcināšanas ieroči, med. Dienesta darbība to pielietošanas laikā 2 st. 
9. Sanitārijas un higiēnas prasības LR NBS 2 st. 
10. JS medicīnas dienests, ūdenslīdēju medicīniskā aprūpe 2 st. 
11. Militāro mediėu darbība starptautiskajās operācijās 2 st. 
 

Praktisk ās nodarb ības ( 12 stundas)  
1. LR NBS struktūra 2 st. 
2. Militārās medicīnas dienesta resursi un iespējas 2st. 
3. Masu iznīcināšanas ieroči, med. Dienesta darbība to pielietošanas laikā 2 st. 
4. Terorisms un militārā medicīna 2 st. 
5. Ieskats militārajā psiholoăijā 2st. 
6. Biežākās patoloăijas armijā – etioloăija, klīnika, epidemioloăija un terapija 2 st. 
   

Patst āvīgais darbs (6 stundas)  
1.Militārās medicīnas aprūpe miera laikā 2st. 
2.JS medicīnas dienests, ūdenslīdēju medicīniskā aprūpe 2 st. 
3.Biežākās patoloăijas armijā – etioloăija, klīnika, epidemioloăija un terapija 2 st. 

   
Mācīšanās strat ēăija: 

1. Lekcijas. 
2. Kodoskopa materiāli. 
3. Praktiskās nodarbības. 
4. Patstāvīgais darbs. 
5. Grupu darbs. 
6. Seminārs. 
7. Ieskaite. 
 

Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru obligāts apmeklējums. Sekmīgi nokārtoti kursa 
priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētā ieskaite, semināri. 
 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� semināra vērtējums –  „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 
� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%, praktisk ā – divdaĜīgs 

vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, mutisk ā veidā – saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 
ballēm. 

 
Ieteicam ā literat ūra: 

1. MK noteikumi „Par individuāliem aizsardzības līdzekĜiem”, Nr.248, 2000.g.25.jūlijs. 
2. MK noteikumi „Par aizsardzību pret jonizējošo starojumu”, Nr.149, 2002.g.9.jūlijā. 
3. A.Brils „Infekciju slimību epidemioloăija”, SIA Nacionālais apgāds, 2003.g. 
4. P.Brūveris „Aizsardzības Spēku karaspēka daĜas feldšera rokasgrāmata”, Rīga,1994. 
5. A.SudrabiĦš. „Rokasgrāmata pirmajā palīdzībā, sanitārijā, higiēnā, militārmedicīniskajā taktikā un 

organizācijā”, Ogre, ZS Apmācības dienests,1999.g. 
6. V.Liguts. „Ekstremālā toksikoloăija”, SIA Nacionālais apgāds,2003. 
7. LR AM pavēle Nr.135, 1998.g. 
8. NATO valstu standartizācijas līgums. STANAG 2122. 
9. S.Omārova „Cilvēks dzīvo grupā”, SIA „Kamene”,1996.g. 
10. LR MK noteikumi Nr.519, 2003.g.16.septembris. 
11. I.Mekšs. LR NBS karavīru psiholoăiskās izvērtēšanas principu pamatojums,Rīga,2002.g. 
12. LR AM  „ Ieroču reglaments”,Rīga,2003.g. 
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13. LR AM „Ierindas reglaments”,Rīga,2003.g. 
14. Centers for Desease Control and Prevention „Biological and chemical Terrorism. Strategie Plan for 

Prepardness and Response” MMWR,2000. 
15. World Health organization.Health Aspects of Biological and chemical Weapons-Unofficial 

draft,2001. 
16. „I of military Medical Troops in Humanitarian missions’ Purkyne Military Medical Academy,2002. 
 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju kurss : Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 

Studiju priekšmets : Visp ārīgā un speci ālā  ėirur ăija  

Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji : lektors M.NaĜivaiko 

Studiju priekšmets iek Ĝauts : B daĜā 

Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks : III, IV,V semestri 

Studiju priekšmeta KP : 5 

Studiju priekšmeta nepieciešamie priekšnosac ījumi : zināšanas cilvēka anatomijā, fizioloăijā, patoloăijā, 

farmakoloăijā, propedeitikā, neatliekamā medicīniskā palīdzībā 

Studiju priekšmeta anot ācija : vispārīgā un speciālā  ėirurăija ir studiju programma -   kurā tiek apgūta 

vispārējās un speciālās ėirurăijas apmācības un ėirurăisko pacientu aprūpes apmācības programma 

Studiju priekšmeta m ērėis:  
1. zināt ėirurăisko slimību pamatjēdzienus 
2. skaidrot ėirurăiskoterminoloăiju 
3. izprast traumu radītās raksturīgākās īpatnības un ar to radītās veselības problēmas 
4. orientēties ėirurăisko slimību simptomātikā, diagnostikā, ārstēšanas metodēs 
5. izprast novērtēt un izskaidrot ėirurăisko manipulāciju un operāciju indikācijas, kontrindikācijas, 

aprūpi 
6. prast dokumentēt un analizēt iegūtos rezultātus par sniegto palīdzību un pacienta dinamisko 

stāvokli un aprūpi 
Studiju priekšmeta saturs : 
Kopā: 200 st. 
Teorija: 102 st. 
Semināri, prakse: 60st. 
Patstāvīgais darbs:38st. 
 
Mācīšanās strat ēăija : 

• lekcijas 
• vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli, video ieraksti, CD 
• klīniskie uzdevumi, semināri, diskusijas, lomu spēles, problēmsituāciju uzdevumu risināšana 
• grupu darbs, individuālais praktiskais darbs u.c. 
 

Pras ības KP ieg ūšanai : 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums 
 
Sekm īgi nok ārtoti kursa priekšmeta p ārbaud ījumi : 

• sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie selektīvie testi, ieskaites semināri 
• sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite /tests / eksāmens. 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma : 

• teorētiskās / praktiskās nodarbībās ieskaitot grupu darbus, vērtējums ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, 
saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ ieskaitīts”,- „neieskaitīts” 

• semināra vērtējums – ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm vai 
„ieskaitīts” – „ neieskaitīts” 

• selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā saĦemot ne zemāku vērtējumu par 4 ballēm 
• klīniskās prakses vērtējums – „ieskaitīts”, „neieskaitīts” 
• eksāmens – selektīvais tests, noslēdzot priekšmeta programmu: rakstiskā veidā -65%, un mutiskā 

veida saĦemot vērtējumu – 10 baĜĜu sistēmā – ne zemāku par 4 ballēm. 
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Ieteicam ā literat ūra: 
     1.J.Volkolakovs, - Vispārīgā ėirurăija, R. Zvaigzne 1977.g. 
     2.V.Utkins,- Klīniskā ėirurăija, R. Zvaigzne1992.g.  
     3. E.Ezerietis, L. Lenohs, -Strutainā ėirurăija, R.Zvaigzne 1979.g. 
     4. V.Bramberga, D. Leja, V. Rozenbaka, U.Vikmanis –Onkoloăija , R.Zvaigzne  1984.g. 
    5. Prof. B. Komarova – Operāciju un pārsiešanas māsu rokasgrāmata, R.Zvaigzne  1978.g. 
    6.E. Kalnciema – Onkoloăija māsām, Nacionālais medicīnas apgāds, 2002.g 
    7. Mācību grāmata – Standarti procedūru tehnikā, R. MPIC, 19999.g. 
    8. Medicīniskās aprūpes rokas grāmata,  Jumava (Roche), 2001.g. 
    9. J.Gardovskis – Modernās tehnoloăijas ėirurăijā, R. Zvaigzne, 2001.g. 
  10. J.Heglins – Ėirurgiskā izmeklēšana, R. Zvaigzne, 1985.g. 
  11. A. Pētersons – Bērnu ėirurăija, R.  Nacionālais apgāds,2004.g. 
  12. A.Sondore – Anesteziologijas pamati jautājumos un atbildēs, R. Nacionālais apgāds,2001.g. 
  13. Vanags, Daugulis, TomiĦš – Anestezioloăija, reanimatoloăija un intensīvā terāpija, R. Nacionālais 
apgāds, 2002.g. 
  14. A.Danilāns – Gremošanas trakta augšdaĜas bojājumi. Akūtas un neskaidras situācijas, stāvokĜi pēc 
kuĦăa rezekcijas,   R. Pilāts Rīga, 1999.G. 
  15. A.Lācis – Perifēro artēriju okluzīvo slimību diagnostika un ārstēšana, R. Nacionālais apgāds, 2004.g. 
  16. I.Lazovskis – Klīniskie simptomi un sindromi, R. Nacionālais medicīnas apgāds,  2006.g. 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Katastrofu medic īna 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: dr. Diāna Rutkovska 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  B daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  V semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  1 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā, higiēnā, 
ėirurăijā, terapijā, intensīvajā terapijā un reanimācijā, toksikoloăijā. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Priekšmeta ietvaros students gūst zināšanas katastrofu medicīnas 
darbības jomā, dažādās situācijās, sniedzot pirmo palīdzību ekstremālos apstākĜos. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1. Attīstīt līdzsvarotu rīcību darbībai ekstremālās situācijas. 
2. Nodrošina medicīnisko palīdzību dabas katastrofu, radiācijas, ėīmisko, terorisma izraisīto un 
epidemioloăiski bīstamo katastrofu gadījumos. 
3.Neatliekamās situācijās pievienoties darba grupai. 
4.Izglītot cilvēkus kā izvairīties no sadzīves negadījumiem. 
5.Zināt pamata situācijas vielas, kas var izraisīt dažādas katastrofas. 
6.Nekavējoties un pastāvīgi darboties dažādās neatliekamās situācijās. 
7.Uzsākt sadarbību ar citiem medicīnas darbiniekiem un / vai sabiedrības locekĜiem, lai nekavējoši 
novērstu iespējamu vai esošu katastrofu. 
8.Kritiski novērtēt savas darbības rezultātus kā sabiedrības veselības aprūpes procesā, tā arī dažādās 
neatliekamās situācijās. 
 

Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija (12 stundas)  

1. Katastrofu medicīna, likumdošana, drošība, ekipējums un sadarbība 2 st. 
2. Šėirošana katastrofu laikā 3.st. 
3. Psiholoăiskas problēmas katastrofu laika 1 st. 
4.Dažādu katastrofu īpatnības 2 st. 
5.Dokumentācija, ABC algoritms 2st. 
 

Praktisk ās nodarb ības ( 18 stundas)  
1. Katastrofu medicīna, likumdošana, drošība, ekipējums un sadarbība 2 st. 
2. Šėirošana katastrofu laikā 5 st. 
3. Psiholoăiskas problēmas katastrofu laika 1 st. 
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4.    Dažādu katastrofu īpatnības 5 st. 
5. Dokumentācija, ABC algoritms 5 st. 
 

Patst āvīgais darbs (10 stundas)  
1.Katastrofu medicīna, likumdošana, drošība, ekipējums un sadarbība 2 st. 
2.Šėirošana katastrofu laikā 3 st. 
3.Psiholoăiskas problēmas katastrofu laika 2 st. 
4.Dažādu katastrofu īpatnības 1 st. 
5.Dokumentācija, ABC algoritms 3 st. 

 
Mācīšanās strat ēăija: 

� Lekcijas, kodoskopa materiāli, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs,  grupu darbs, seminārs, 
ieskaite. 

 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru obligāts apmeklējums. Sekmīgi nokārtoti kursa 
priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētā ieskaite, semināri. 
 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� semināra vērtējums –  „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 
� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%, praktisk ā – divdaĜīgs 

vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, mutisk ā veidā – saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 
ballēm. 

 
Ieteicam ā literat ūra: 

1. Neatliekamā palīdzība. D.KrieviĦa redakcijā – Atdzīvināšana, NMPC, Rīga, 2003., 384 lpp. 
2. V.Liguts Toksikoloăijas rokasgrāmata., SIA “Nacionālais medicīnas apgāds”, 2001., 1070 lpp. 
3. A.Brila Infekcijas slimību epidemioloăija. SIA “Nacionālais apgāds”, 2003., 128 lpp. 
4. A.Millers, I.Rūse Vispārīgā radiobioloăija un praktiskā radioekoloăija, LU izdevniecība, Rīga, 
Zvaigzne, 1995., 313 lpp. 

      5. Pirmā palīdzība. Zvaigzne ABC SIA, 2003., 288 lpp. 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Pētniec ība 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Ilze Gaile 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  A daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  III, IV , V semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  3 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšmeta sekmīgai apguvei nepieciešamas 
vidējā līmeĦa apmācībā iegūtās priekšzināšanas darbā ar literatūru un pieredze projektu nedēĜas ietvaros, 
kā arī pozitīvs vērtējums un dalība studiju priekšmetā bibliogrāfija. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Pētniecība ir studiju priekšmets, kurā tiek gūtas zināšanas par pētniecību 
veselības aprūpē vēsturiskā skatījumā un mūsdienās, tās nozīmi kvalitatīvas aprūpes nodrošināšanā. 
Lekcijās akcents tiek likts uz zinātniskās literatūras un citu materiālu studijām, iegūtās informācijas apstrādi, 
radošu pieeju izmantošanu informācijas iegūšanai un pētījumu veikšanai.  
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1. Sniegt izpratni par zinātniskās pieejas nepieciešamību mūsdienīgas kvalitatīvas veselības aprūpes 
nodrošināšanā.  

2. Sniegt priekšzināšanas par dažādām aprūpes teorijām un attīstīt prasmes teoriju pielietojumam 
ārsta palīga praktiskajā darbā. 
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3. Sniegt priekšzināšanas par zinātniskās pētniecības metodēm, to pielietojuma nozīmi, kā arī 
praktiskās izmantošanas iespējām ārsta palīga praksē. 

4. Apgūt un nostiprināt zināšanas par pētniecības secību, datu apstrādi un izvērtēšanu.  
5. Apgūt prasmes darbam ar zinātnisko literatūru un citiem informācijas ieguves avotiem, pielietojot 

tos pētnieciskā procesa laikā. 
6. Sniegt zinātnisku pamatojumu ārsta palīga profesionālajai darbībai, attīstot prasmes identificēt un 

patstāvīgi risināt problēmas, pamatojoties uz zinātniskās analīzes rezultātiem. 
 

Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija ( 42 stundas)  

1. Zinātniskās pētniecības būtība. Pētniecības 
attīstības vēsturiskie aspekti 

2 st. 

2. Zinātnisko pētījumu juridiskie un ētiskie principi. 
Ārsta palīga loma pētniecībā 

2 st. 

3. Pētījumu klasifikācija pēc dažādiem nosacījumiem 4 st. 
4. Aprūpes teorijas, to ietekme un nozīme zinātniskos 
pētījumos. Zinātni un pētniecību ietekmējošās 
teorijas. 

6 st. 

5. Zinātniskās kategorijas, to definēšana un 
pielietošanas principi. 

6 st. 

6. Pētniecības plāna izveides pamatprincipi, 
pētniecības plānu ietekmējošie apstākĜi. 

4 st. 

7. Darbs ar literatūru pētniecībā, literatūras atlase un 
analīze. Literatūras pārskata veidošana. Izmantotās 
teorētiskās bāzes noformēšana. 

4 st. 

8. Pētniecībā pielietojamās metodes. Pētījuma 
metodes un dalībnieku atlases principi. 

4 st. 

9. Pētījumā iegūto rezultātu apstrāde un datu 
interpretācija. Secinājumu un rekomendāciju 
izstrādes principi. 

4 st. 

10. Pētnieciskā darba sagatavošana prezentācijai. 
Pētījuma prezentācijas pamatprincipi. 

6 st. 

 
Praktisk ās nodarb ības ( 38 stundas)  

1. Pētniecības attīstības vēsturiskie aspekti 2 st. 
2. Zinātnisko pētījumu juridiskie un ētiskie principi. 2 st. 
3. Pētījumu klasifikācija pēc dažādiem nosacījumiem 
(pielietojamība, pētāmais jautājums, datu ieguve u.c.) 

4 st. 

4. Zinātni un pētniecību ietekmējošās teorijas. 2 st. 
5. Zinātniskās kategorijas, to definēšana un 
pielietošanas principi. 

6 st. 

6. Pētniecības plāna izveides pamatprincipi, 
pētniecības plānu ietekmējošie apstākĜi. 

4 st. 

7. Darbs ar literatūru pētniecībā, literatūras atlase un 
analīze. Literatūras pārskata veidošana. Izmantotās 
teorētiskās bāzes noformēšana. 

4 st. 

8. Pētniecībā pielietojamās metodes. Pētījuma 
metodes un dalībnieku atlases principi. 

4 st. 

9. Pētījumā iegūto rezultātu apstrāde un datu 
interpretācija. Secinājumu un rekomendāciju 
izstrādes principi. 

6 st. 

10. Pētnieciskā darba sagatavošana prezentācijai. 
Pētījuma prezentācijas pamatprincipi. 

4 st. 

 
Patst āvīgais darbs (40 stundas)  

1. Ārsta palīga loma pētniecībā 2 st. 
2. Pētījumu klasifikācija pēc dažādiem nosacījumiem 
(pielietojamība, pētāmais jautājums, datu ieguve u.c.) 

2 st. 

      3. Zinātni un pētniecību ietekmējošās teorijas. 6 st. 
      4. Zinātniskās kategorijas, to definēšana un 
pielietošanas principi. 

8 st. 

5. Pētniecības plāna izveides pamatprincipi, 
pētniecības plānu ietekmējošie apstākĜi. 

6 st. 

6. Literatūras pārskata veidošana. Izmantotās 6 st. 
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teorētiskās bāzes noformēšana. 
7. Pētījuma metodes un dalībnieku atlases principi. 4 st. 
8. Pētījumā iegūto rezultātu apstrāde un datu 
interpretācija. Secinājumu un rekomendāciju 
izstrādes principi 

4 st. 

9. Pētnieciskā darba sagatavošana prezentācijai. 
Pētījuma prezentācijas pamatprincipi 

2 st. 

 
Mācīšanās strat ēăija: 

Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli, praktiskās nodarbības, semināri, grupu darbs, 
patstāvīgie pētījumi. 

 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Aktīvs patstāvīgais 
darbs, izpildot izvirzītās prasības. Sekmīgi nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtotas studiju programmā paredzētās ieskaites, veikti patstāvīgie pētījumi ; 
� sekmīgi nokārtots noslēguma ieskaites darbs – kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšana. 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� praktiskās nodarbībās vērtējums: ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku 
par 4 ballēm,  

� semināra vērtējums – ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm,  
� studentu studiju zinātniskos darbos paredzēto darbu vērtējums – ne zemāks par 4 ballēm, 
  

Ieteicam ā literat ūra:  
1. Z. Priede-KalniĦš Māsu prakse pamatota teorijā.- Latviešu fonds, ASV, 1998. – 210 lpp. 
2. Peggy L. Chinn, Maeona K. Kramer Theory and nursing.- Fourth edition, Mosby, 1995. – 235 p. 
3. Jill Buckeldee, Richard McMahon The research experience in nursing. – Chapman&Hall, London, 

1994. – 194 p. 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Bibliogr āfija  
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Alda Dzērve 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  C daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  I, II semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  2 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas nepieciešamas latviešu 
valodas un literatūras priekšmetos vidusskolas līmenī. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Bibliogrāfija ir studiju priekšmets, kurā tiek gūtas zināšanas par 
bibliogrāfijas nozīmi vēsturiskā skatījumā un mūsdienās. Lekcijās akcents tiek likts uz zinātniskās 
literatūras un citu materiālu studijām, iegūtās informācijas apstrādi, radošu pieeju izmantošanu informācijas 
iegūšanai. Disciplīnas mērėis ir sniegt nepieciešamās zināšanas studiju darbu noformēšanā, prezentācijas 
materiālu sagatavošanā. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1.Veidot izpratni par bibliogrāfiju kā zinātnes nozari.  
2.Attīstīt studentos spēju patstāvīgi orientēties koledžas, kā arī citu bibliotēku piedāvātajā grāmatu 
klāstā, veiksmīgi atlasot saviem studiju darbiem nepieciešamo literatūru. 
3.Veidot studentos personīgo inovatīvā darba pieredzi. 
4.Apgūt prasmi analizēt zinātnisko literatūru. 
5.Izmantojot iegūtās zināšanas, pilnveidot prasmes zinātnisko darbu noformēšanā. 
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Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija ( 23stundas)  

1. Bibliogrāfijas vēsture 4 st. 
2. Darba pieredze pilsētas bibliotēkās 2 st. 
3. Studiju darbu ētikas normas 2 st. 
4. Zinātniskās literatūras un citu materiālu studijas 2 st. 
5. Informācijas apstrādāšana, radoša izmantošana 
jaunas informācijas iegūšanai. 

5 st. 

6. Studiju darbu teorētiskās daĜas saistība ar 
praktiskajiem pētījumiem. 

6 st. 

7. Bibliogrāfisko procesu automatizācija 2 st. 
 

Praktisk ās nodarb ības ( 31 stundas)  
1. Darba pieredze pilsētas bibliotēkās 4 st. 
2. Studiju darbu ētikas normas 4 st. 
3. Zinātniskās literatūras un citu materiālu studijas 4 st. 
4. Informācijas apstrādāšana, radoša izmantošana 
jaunas informācijas iegūšanai. 

5 st. 

5. Studiju darbu teorētiskās daĜas saistība ar 
praktiskajiem pētījumiem. 

6 st. 

6. Bibliogrāfisko procesu automatizācija 4 st. 
7. Informācijas tehnoloăiju attīstība, kā svarīgs 
zināšanu pilnveides resurss. 

2 st. 

 
Patst āvīgais darbs (26 stundas)  

1. Zinātniskās literatūras un citu materiālu studijas 4 st. 
2. Informācijas apstrādāšana, radoša izmantošana 
jaunas informācijas iegūšanai. 

10 st. 

3. Studiju darbu teorētiskās daĜas saistība ar 
praktiskajiem pētījumiem. 

10 st. 

4. Bibliogrāfisko procesu automatizācija 2 st. 
5. Informācijas tehnoloăiju attīstība, kā svarīgs 
zināšanu pilnveides resurss. 

2 st. 

 
Mācīšanās strat ēăija: 

Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli, CD, praktiskās nodarbības, semināri, radošais 
seminārs, grupu darbs, problēmu risināšana, u.c. 

 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi 
nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie selektīvais tests, ieskaites, semināri. 
� sekmīgi nokārtots noslēguma ieskaites darbs( studiju darbs nodots iesietā veidā vāciĦos un darba 

prezentācija), kuru sastāda apkopoti iepriekš minētie ieskaišu darbi. 
 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm,  

� semināra vērtējums – ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm,  
� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� studentu studiju zinātniskos darbos paredzēto darbu vērtējums – ne zemāks par 4 ballēm, 
  

Ieteicam ā literat ūra:  
1.  Koršunova O. Bibliogrāfija. Vispārīgais kurss. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1989. – 377 lpp. 
2. Sporāne B. Pētnieciskie darbi bibliotekārzinātnēs un informācijas studiju programmās. – Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2001. – 52 lpp. 
3. Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma.  – Rīga: BOVSIA „Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs”, 
2000. – 196 lpp. 
4. Metodiskie norādījumi zinātnisku darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. – Rīga: LVU, 2005. – 27 lpp. 
5. Integrētā informācijas sistēma ALISE. Lietotāja rokasgrāmata. – Rīga: ALISE, 2005. – 300 lpp. 
6. http: // www. Linc.lv 
7. http: // www. Kis.gov.lv 
8. http: // www. Km.gov.lv 
9. http: // www. Vvk.lv 
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Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Ādas un seksu āli transmis īvās slim ības 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: dr. Zinaīda Plavoka 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  B daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  IV semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  1 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā, 
saskarsmē 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Priekšmeta ietvaros students gūst zināšanas par izplatītākām ādas 
saslimšanām, ādas audzējiem un ādas infekcijas slimībām, kā arī par STS. Studentam būtiski ir pārzināt 
minēto saslimšanu profilaksi. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1.Izprot ādas izmaiĦu saistību ar visa organisma pataloăiju; 
2.Izprast cilvēka pamatvajadzības un to izmaiĦas slimības kontekstā; 
3.Prast piemērot aprūpes pamatzināšanas saistībā ar pamatvajadzību izmaiĦām pie slimībām. 

 
Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija (20 stundas)  

1.Ādas slimību diagnostikas un ārstēšanas vispārējie principi 2 st.] 
2.Alerăiskās ādas slimības 4 st. 
3.Papulozās un seboreiskās dermatozes, bulozās dermatozes 4 st. 
4.Ādas audzēji 2 st. 
5.Ādas infekcijas slimības 4 st. 
6.Ādas saistaudu slimības 2 st. 
7.Seksuāli-transmisīvās slimības 2 st. 

 
Praktisk ās nodarb ības ( 14 stundas)  
   1.Ādas slimību diagnostikas un ārstēšanas vispārējie principi 2 st 

2. Alerăiskās ādas slimības 2 st. 
3. Papulozās un seboreiskās dermatozes, bulozās dermatozes 4 st. 
4.Ādas infekcijas slimības 2 st. 
5. Ādas saistaudu slimības 2 st. 
6.Seksuāli-transmisīvās slimības 2 st. 

 
Patst āvīgais darbs (6 stundas)  

1.Ādas slimību diagnostikas un ārstēšanas vispārējie principi 2 st 
2.Ādas audzēji 2 st. 
3.Seksuāli-transmisīvās slimības 2 st. 

Mācīšanās strat ēăija: 
 Lekcijas, kodoskopa materiāli, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, grupu darbs,  seminārs, 
ieskaite. 
 

Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru obligāts apmeklējums. Sekmīgi nokārtoti kursa 
priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētā ieskaite, semināri. 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� semināra vērtējums –  „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 
� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%, praktisk ā – divdaĜīgs 

vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, mutisk ā veidā – saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 
ballēm. 



  

 120

Ieteicam ā literat ūra: 
1. . Rubins V., Gūtmane R., Sīgels D. Ilustrēta rokasgrāmata dermatoveneroloăijā, Rīga, 1996 
2. VasariĦš P., MiltiĦš A. Klīniskā dermatoveneroloăija, R: Zvaigzne ABC, Rīga, 1999 
3. VasariĦš P., MiltiĦš A. Dermatoveneroloăija ăimenes ārstiem, R: Zvaigzne, Rīga, 1993 
4. Gūtmane R. Dermatoveneroloăijas bilžu ābece, Rīga, 2002 
5. Dermatoloăija un veneroloăija, autoru kolektīvs, R: Zvaigzne, Rīga, 1977 

Studiju priekšmeta apraksts 

 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecības kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Otorinolo ăija 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: asistente A. Vītola 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  B daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  V semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits: 0,5 KP 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnoteikumi : Priekšzināšanas normālajā fizioloăijā un 
anatomijā 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Otorinoloăija ir studiju priekšmets, kurā tiek gūtas zināšanas 

� par ārējās, vidus un iekšējās auss anatomiju un fizioloăiju, īpatnībām un to nozīmi ausu slimību un 
komplikāciju attīstībā, ausu saslimšanām, dzirdes traucējumiem, ausu traumām; 

� par deguna un tā blakus dobumu, rīkles, balsenes klīnisko anatomiju, fizioloăiju, izmeklēšanas 
metodēm, ārstnieciskām manipulācijām, saslimšanām un traumām; 

 
Disciplīnas mērėis sniegt nepieciešamās pamatzināšanas šajā studiju priekšmetā. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1.Izskaidrot otorinoloăijas disciplīnas nozīmi. 
2.Zināt auss anatomiju, fizioloăiju, izmeklēšanas metodes, auss saslimšanas, dzirdes traucējumu 
mehānisnu; 
3.Zināt deguna un tā blakusdobiumu klīnisko anatomiju, fizioloăiju, izmeklēšanas metodes, 
saslimšanas, ārstnieciskās manipulācijas . 
4.Zināt rīkles anatomiju un fizioloăiju, rīkles limfātisko aparātu, izmeklēšanas metodes, rīkles 
saslimšanas; 
5.Zināt balsenes anatomiju un fizioloăiju, izmeklēšanas metodes, saslimšanas. 
6.Integrēt iegūtās teorētiskās zināšanas ārsta palīga praksē. 

 
Studiju priekšmeta saturs : 
Teorija (10 st.):  

1.Otorinoloăijas disciplīna un tās vēsture      2 st. 
2.Auss saslimšanas, dzirdes traucējumi. Auss anatomija, fizioloăija   2 st. 
3.Deguna un tā blakus dobumu klīniskā anatomija, fizioloăija, izmeklēšanas metodes, ārstnieciskās 
manipulācijas, saslimšanas     2 st. 
4.Rīkles anatomija un fizioloăija, limfātiskais aparāts.Izmeklēšanas metodes. Rīkles saslimšanas 
         2st. 
5.Balsenes anatomija un fizioloăija, izmeklēšanas metodes, saslimšanas  2st. 
    

Praktisk ās nodarb ības ( 6st.):  
1.Auss anatomija, fizioloăija, izmeklēšanas metodes    2 st. 
2.Rīkles anatomija, fizioloăija, izmeklēšanas metodes    2st.  
3.Balsenes anatomija, fizioloăija, izmeklēšanas metodes    2st.  
  

Patst āvīgais darbs ( 4 st.):  
1.Auss saslimšanas, dzirdes traucējumi   2 st. 
2.Deguna un tā blakus dobumu saslimšanas  2st. 
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Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, semināri, kodoskopa materiāli, praktiskās nodarbības, grupu darbs 
  

Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai: Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums. 
Sekmīgi nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie semināri, selektīvie testi. 
 

Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma : 
• Praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbu, vērtējums – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 
• Semināra vērtējums – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 
• Selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm. 

 
Izmantot ā literat ūra:  
1. Apinis Pēteris Cilvēks, SIA Nacionālais apgāds, b.g., 7. nodaĜa. 
2. Roze V. Otorinolaringoloăija māsām, Medicīnas profesionālās izglītības centrs, 1998 
3. Hodder and Stonghton Ear, nose and throat surgery and nursing, 1977, 191 lpp. 
4. Miles Foxer E.H. Lecture Notes on Diseases of the Ear, Nose and Throat, Distributed in the U.S.A. by 

J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1976, 225 lpp. 
5. М. А. Шустер, В. О. Калина, Б.М. Чумаков Неотложная помощь в оториноларинологии, Москва, 

Медицина, 1989, 303 стр 
 

Studiju priekšmeta apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecības kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Ētika un reli ăija  
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: asistente A. Vītola 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:   C daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks: III semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits: 1KP 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnoteikumi : Priekšzināšanas saskarsmē un ētikas pamati 
 
Studiju priekšmeta anot ācija:  Ētika ir studiju priekšmets, kurā tiek gūtas zināšanas un refleksija par 
morāli, dzīves vērtībām, normām, principiem un ideāliem. 

 
Disciplīnas mērėis sniegt nepieciešamās pamatzināšanas šajā studiju priekšmetā. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis :  

Sniegt ieskatu ētikas vēsturē; iepazīstināt un rast priekšstatu par mūsdienu ētiku , problemātiku un ētikas teorijām. Sniegt 
profesionālās ētikas skaidrojumu un praktiskās ētikas iemaĦas; kā arī kristīgās ētikas pielietojumu 
medicīnā, ētikas lomu saskarsmes daudzveidībā, tolerances nozīmīgumu. 
Studiju priekšmeta saturs: 

Teorija ( 36 stundas)  
1. Ētikas vēsture. Seno Austrumu zemju, grieėu – romiešu un Kristietības ētika(Vecās un Jaunās Derības 

mantojums).        4st. 
2.  Ētikas jēdziens. Ētikas teorijas. Ētikas teoriju klasifikācija.    4st.  
3. Ētika kā morāles teorija. Tikumiskās vērtības un ētiskais mantojums, ētiskās kategorijas. Morālās 
attīstības līmeĦi.         4st    
4. Ētikas pamatprincipi pacientu aprūpē. Aprūpes pamatvērtības.    4 st. 
5. Ētika un kristīgā ticība. Kristīgās ētikas pielietojums medicīnā.    4 st. 
6. Latvijas māsu un ārstu ētikas kodekss. Pacienta tiesības. Ētiskās normas ietekmējošie likumdošanas 

akti.         4st. 
7. Bioētika – pašnāvības, aborti, eitanāzija – kā ētiskas problēma.   4st. 
8. Medicīnas ētika mūsdienās. Ētiskās dilemmas. Ētisku secinājumu process.  4 st. 
9. Saskarsmes tikumiskais pamats, saskarsmes normas, saskarsmes un sadarbības pamatprincipi.4 st. 
10. Profesionālās etiėetes loma pacienta aprūpē.      2 st. 
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Patst āvīgais darbs (4 stundas )  
1. Ētikas pamatprincipi pacientu aprūpē. Aprūpes pamatvērtības.    2st. 
 2. Bioētika – pašnāvības, aborti, eitanāzija – kā ētiskas problēma.   2st. 
 
Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, kodoskopa materiāli, semināri, diskusija, viedokĜu ventilācija, lomu spēle, kolāžu veidošana, 
problēmu risināšana, grupu darbs. 
 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai: Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums. 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie semināri. 
� Galīgā ieskaite – eseja . 

 
Izmantot ā literat ūra:  
1. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Teorētiskā etiėete, R: Zvaigzne ABC, 1997, 294 lpp. 
2. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika, R: Zvaigzne ABC, 1996, 222 lpp. 
3. Ētika, Rīgas metropolijas kūrijas izdevums, 1997, 161 lpp. 
4. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika, R: Zvaigzne ABC, Rīga, 1993, 239 lpp. 
5. Sīle V. Medicīnas ētikas pamatprincipi, 1999 
6. Priede – KalniĦa Z. Māsas prakse pamatota teorijā, 1998, 210 lpp. 
7. Lemon mācību materiāli 9. grāmata, Profesionālie un morāles jautājumi 
8. Žurnāls Māsa, 1998. septembris, oktobris, novembris 
9. Žurnāls Māsa 1999. aprīlis 
10. Ētikas vārdnīca, R: Avots, 1987 
11. V.V. Klīve. Rīcības ceĜos, R: Zinātne, 1998, 149 lpp. 
12. Burkhards Helmuts. Ievads ētikā, SR Luterisma mantojuma fonds, 1996, 184 lpp. 
13. Kamergrauzis Normunds. Ētikas dimensijas, SR Luterisma mantojuma fonds, 1997, 224 lpp. 
 

Studiju priekšmeta apraksts 
 
 

Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecības kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Acu slim ības un pacientu apr ūpe 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: asistente A. Vītola 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  B daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  V semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits: 0,5 KP 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnoteikumi : Priekšzināšanas normālajā fizioloăijā un 
anatomijā. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Oftalmoloăija ir studiju priekšmets, kurā tiek gūtas zināšanas par redzes 
orgāna anatomisko uzbūvi un fizioloăiju, klīniskās refrakcijas veidiem, izmeklēšanas metodēm, korekciju 
iespējām, acs slimībām, traumatiskiem bojājumiem. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis :  

� Zināt un izprast acs anatomiju un fizioloăiju, klīniskās refrakcijas veidus un to noteikšanas metodes, 
korekcijas iespējas; 

3. Zināt redzes orgāna un redzes funkciju izmeklēšanas metodes, prast pielietot praksē; 
4. Zināt un saprast redzes aparāta iekaisuma rakstura slimības; 
5. Zināt un saprast acs deăeneratīvās slimības; 
6. Zināt redzes aparāta traumatiskos bojājumus, integrēt zināšanas palīdzības nodrošinājumā pacientiem 

traumu gadījumā. 

Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija ( 10 stundas) 
1. Redzes orgāna anatomiskā uzbūve, redzes  funkcijas  2. st. 
2. Redzes orgāna un redzes funkciju izmeklēšanas metodes       2 st. 
3. Redzes aparāta iekaisuma slimības               2st. 
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4. Acs deăeneratīvas slimības.                            2st. 
5. Redzes aparāta traumatiskie bojājumi.          2st. 
 
Praktisk ās nodarb ības ( 6st.):  
1.Redzes funkciju izmeklēšanas metodes           2st. 
2. Acs deăeneratīvās slimības                            2st. 
3.Redzes aparāta traumatiskie bojājumi             2st. 

 
Patst āvīgais darbs ( 4 st.):  
1. Redzes aparāta iekaisuma slimības              2st. 
2. Acs deăeneratīvās slimības            2st. 
 
Mācīšanās strat ēăija: 

1. Lekcijas. 
2. Semināri. 
3. Kodoskopa materiāli. 
4. Praktiskās nodarbības. 
5. Grupu darbs. 
 

Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai: Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums. 
� Sekmīgi nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: studiju programmā paredzētie semināri, 

selektīvie testi. 
 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma : 

• Praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbu, vērtējums – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 
• Semināra vērtējums – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 
• Selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm. 

 
Izmantot ā literat ūra:  
1. Baumane K. Redze un brilles, R: SIA Nacionālais medicīnas apgāds, 2002, 119 lpp. 
2. I. Valkova, R. Lūkina Acu slimības, R: Zvaigzne, Rīga, 1990, 237 lpp. 
3. N. PĜetĦeva Acu slimības, R: Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga, 1960, 327 lpp. 
4. Fritz Hollwich Ophthalmology, 1985, Georg Theme Verlag Thieme – Stratton Inc., Stuttgart New York, 

363 lpp. 
5.  М. М. Золотарева Глазные болезни, стр. 199, Москва, Медицина, 1973 
6. Tafeln zur Prufung des Farbensinnes, Georg Themie Verlag, Stuttgart New York, 2000, 24 lpp. 
7. Ophthalmology for the Primary Care Physican, David A. Palay. Juy H. Krachmer, Copyright 1977 by 

Mosby – Year Book, Inc., 318 lpp. 
8. Tafeln zur Prufung des Farbensinnes, Georg Themie Verlag, Stuttgart New York, 2000, 24 lpp. 
9. Ophthalmology for the Primary Care Physican, David A. Palay. Juy H. Krachmer, Copyright 1977 by 

Mosby – Year Book, Inc., 318 lpp. 
 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts. 
 

Studiju kurss : Studiju programma Ārstniecība, kvalifikācija Ārsta palīgs. 
 

Studiju priekšmets : Iekšėīgās slim ības un neatliekam ā pal īdzība 
 

Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: docente Tamāra Razuvajeva. 
 

Studiju priekšmets iek Ĝauts : B daĜa. 
 

Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks : III, IV, V semestris. 
 

Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits : 5. 

Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi : Priekšzināšanas anatomijā,  fizioloăijā, 
propedeitikā. 

Studiju priekšmeta anot ācija : Students iegūst izpratni par slimību iemesliem un riska faktoriem, slimību 
attīstības mehānismiem, simptomu rašanās mehānismiem,  slimību simptomiem,  sindromiem,  
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diagnostikas metodēm,  iespējamām komplikācijām, ārstēšanas un profilakses principiem, 
neatliekamās palīdzības sniegšanu akūtās situācijās. Rezultātā students spēj plānot un realizēt 
savu darbību, pielietojot teorētiskās zināšanas praksē.  

 
Studiju priekšmeta m ērėi:  

1.Sniegt studentiem zināšanas par iekšėīgajām slimībām. 
2.Izprast iekšėīgo slimību ārstēšanas principus. 
3.Zināt iekšėīgo slimību galvenos simptomus un sindromus. 
4. Attīstīt  prasmi pielietot teorētiskās zināšanas slimību diagnostikā un ārstēšanā. 
 

Studiju priekšmeta saturs: 
    Teorija ( 96 stundas) 
           1. Elpošanas sistēmas slimības                    16 st. 
             2. Sirds asinsvadu sistēmas slimības    20 st. 
             3. Gremošanas sistēmas slimības    8 st.  
             4. Nieru slimības.  8 st. 
             5. Endokrīnās sistēmas slimības    10 st. 
             6. Kaulu un locītavu slimības   6 st. 
             7. Asinsrades sistēmas slimības  8 st. 
             8. Neatliekamās situācijas pulmonoloăijā  4 st. 
             9. Neatliekamās situācijas kardioloăijā   8 st. 
            10. Neatliekamās situācijas gastroenteroloăījā unefroloăijā . 2 st. 
            11. Neatliekamās situācijas endokrinoloăijā   2 st. 
            12. Neatliekamās situācijas hematoloăijā  4 st. 
     Praktisk ās nodarb ības  (44 stundas) 
          1. Elpošanas sistēmas slimības   8 st. 
             2. Sirds asinsvadu sistēmas slimības   8 st. 
             3. Gremošanas sistēmas slimības  6 st.  
             4. Nieru slimības   6 st. 
             5. Endokrīnās sistēmas slimības     4 st. 
             6. Kaulu un locītavu slimības  2 st. 
             7. Asinsrades sistēmas slimības         2 st. 
             8. Neatliekamās situācijas pulmonoloăijā  2 st. 
             9. Neatliekamās situācijas kardioloăijā  4 st. 
            10. Neatliekamās situācijas endokrinoloăijā  2 st. 
 
     Patst āvīgais darbs  (60 stundas) 
          1. Elpošanas sistēmas slimības.    8 st. 
             2. Sirds asinsvadu sistēmas slimības  12 st. 
             3. Gremošanas sistēmas slimības   8 st.  
             4. Nieru slimības  4 st. 
             5. Endokrīnās sistēmas slimības 4 st. 
             6. Kaulu un locītavu slimības  4 st. 
             7. Asinsrades sistēmas slimības  8 st. 
             8. Neatliekamās situācijas pulmonoloăijā  4 st. 
             9. Neatliekamās situācijas kardioloăijā  4 st. 
            10. Neatliekamās situācijas gastroenteroloăījā un nefroloăijā   2 st. 
            11. Neatliekamās situācijas endokrinoloăijā    2 st. 
 

Mācīšanās strat ēăija: Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, praktiskās nodarbības, semināri, radošais seminārs, lomu 
spēle, klīnisko uzdevumu risināšana. 

 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, praktisko nodarbību, semināru obligāts apmeklējums. Sekmīgi 
nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtotie studiju programmā paredzētie selektīvie testi, ieskaites, semināri; 
� sekmīgi nokārtots galīgais eksāmens. 

Literat ūra: 
       1. Autoru kolektīvs, Medicīniskas aprūpes rokasgrāmata, Jumava, 2001. 
       2. G.Biksone, Medikamentozā ārstēšana un aprūpe, SIA Kerena, 2002. 
       3. A. Balode, Laboratoriskā diagnostika, Nacionālais apgāds, 2003. 
       4. A.AmoĜiĦš, N.BāliĦa, I.Baško,  Praktiskā pulmonoloăija,  Zvaigzne, 1988. 
       5. N.Andrejevs, J.Anšelevičs, I. SiliĦš,  Praktiskā kardioloăija, Zvaigzne, 1988. 
       6. Autoru grupa, Akūts koronārs sindroms, Rīga, 2003. 
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       7. Dz. JakubaĦeca, Šoks, Nacionālais apgāds, 2004. 
       8. A.Danilāns, Gastroenteroloăija, Nacionālais apgāds, 2005. 
       9. N.Skuja, A.Danilāns, G.Geldnere,  Praktiskā gastroenteroloăija un hepatoloăia, Zvaigzne  ABC, 1999.                 
. 
     10. A.Petersons, E.Vēverbrants, I.Lazovskis,  Kā atklāt un ārstēt nieru slimības,  A.Petersona 
autorizdevums, 1998. 
     11. A.Helds,  Klīniskā endokrinoloăija (2 s.), SIA REVI-2, 2002. 
     12. Autoru grupa,  Cukura diabēta ABC, Nacionālais apgāds, 2004. 
     13. I.Lazovskis, Ievads reimatoloăijā,  Rīgas starptautiskais medicīnas, zinātnes un farmācijas 
     centrs, 1995. 
     14. I.SiliĦš, I.Lazovskis,  Praktiskā reimatoloăija, Zvaigzne, 1988. 
     15. S.Lejniece, Klīniskā hematoloăija, Nacionālais apgāds, 2005.  
     16. Žurnāli  „Jums, kolēăi”, „Doctus”,  „Medicine”. 
     17. Interneta avoti. 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts. 

Studiju kurss : Studiju programma Ārstniecība, kvalifikācija Ārsta palīgs. 
 

Studiju priekšmets : Kl īnisk ā farmakolo ăija. 
 

Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: docente Tamāra Razuvajeva. 
 

Studiju priekšmets iek Ĝauts : B daĜa. 
 

Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks : III, IV semestris. 
 

Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits : 3. 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi : Priekšzināšanas vispārējā farmakoloăijā,  

fizioloăijā, terapijā. 
 

Studiju priekšmeta anot ācija : Students iegūst zināšanas par medikamentu farmakoloăisko iedarbību, 
lietošanas  nosacījumiem, to mijiedarbību ar uzturu, baudvielām, citiem medikamentiem, 
iespējamām blakusparādībām un to novēršanas vai mazināšanas iespējām. Rezultātā students 
spēj plānot un realizēt savu darbību, kā arī  veikt izglītojošus pasākumus drošas un efektīvas 
medikamentu lietošanas nodrošināšanai. 

 

Studiju priekšmeta m ērėi:  
1.Sniegt studentiem zināšanas par medikamentu pielietošanu klīniskajā praksē. 
2. Izprast atsevišėo medikamentu grupu lietošansa principus. 
3.Zināt biežāk sastopamas blakus efektus un prast atpzīt tos. 
4. Attīstīt  prasmi pielietot teorētiskās zināšanas pacientu medikamentozajā aprūpē. 

 

Studiju priekšmeta saturs : 
    Teorija ( 64 stundas) 
           1. Vispārējā daĜa  4 st. 
             2. Pretsaaukstēšanās līdzekĜi 4 st. 
             3. ZāĜu vielas bronhiālās obstrukcijas novēršanai  4 st.  
             4. Pretalerăijas līdzekĜi  2 st. 
             5. Pretiekaisuma līdzekĜi   6 st. 
             6. Antibakteriālā terapija  4 st. 
             7. Pretsāpju līdzekĜi 4 st. 
             8. CNS ietekmējošie līdzekĜi . 8 st. 
             9. KSS. ZāĜu vielas un aprūpe  4 st. 
  
            11. LīdzekĜi sirds mazspējās ārstēšanai  2 st. 
            12. Antiaritmiskie līdzekĜi  2 st. 
            13. Pretšoka līdzekĜi  4 st. 
            14. Hiperaciditātes problēma . 2 st. 
            15. Pretcaurejas un laksatīvie līdzekĜi. Pretvemšanas līdzekĜi  4 st. 
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            16. LīdzekĜi cukura diabēta ārstēšanai          4 st. 
            17. Antitireoīdie līdzekĜi, vairogdziedzera hormonu preparāti   4 st. 
 
     Praktisk ās nodarb ības  (22 stundas) 
          1. Pretsaaukstēšanās līdzekĜi 2 st. 
             2. ZāĜu vielas bronhiālās obstrukcijas novēršanai   2 st. 
             3. Pretiekaisuma līdzekĜi   2 st. 
             4. Antibakteriālā terapija   2 st. 
             5. Pretsāpju līdzekĜi  2 st. 
             6. CNS ietekmējošie līdzekĜi  2 st. 
             7. KSS. ZāĜu vielas un aprūpe  2st. 
             8. LīdzekĜi sirds mazspējās ārstēšanai   2 st. 
             9. Pretšoka līdzekĜi  2 st. 
            10. Pretcaurejas un laksatīvie līdzekĜi. Pretvemšanas līdzekĜi  2 st. 
            11. LīdzekĜi cukura diabēta ārstēšanai 2 st. 

             
                Patst āvīgais darbs  (34 stundas) 
           1. Vispārējā daĜa  2 st. 
             2. Pretsaaukstēšanās līdzekĜi  2st. 
             3. ZāĜu vielas bronhiālās obstrukcijas novēršanai  4 st.  
             4. Pretalerăijas līdzekĜi  2 st. 
             5. Pretiekaisuma līdzekĜi   2 st. 
             6. Antibakteriālā terapija .  4 st. 
             7. Pretsāpju līdzekĜi  2 st. 
             8. CNS ietekmējošie līdzekĜi  2 st. 
             9. KSS. ZāĜu vielas un aprūpe  2 st. 
            10. Asinsspiedienu pazeminošie līdzekĜi   2 st.        
            11. Antiaritmiskie līdzekĜi   2 st. 
            12. Pretšoka līdzekĜi  2 st. 
            13. Hiperaciditātes problēma  2 st. 
            14. Pretcaurejas un laksatīvie līdzekĜi. Pretvemšanas līdzekĜi  2 st. 
            15. LīdzekĜi cukura diabēta ārstēšanai 2 st. 
 

Mācīšanās strat ēăija: Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, praktiskās nodarbības, semināri, radošais seminārs, lomu 
spēle, klīnisko uzdevumu risināšana. 

 

Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai : Lekciju, praktisko nodarbību, semināru obligāts apmeklējums. Sekmīgi 
nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

1.sekmīgi nokārtotie studiju programmā paredzētie selektīvie testi, ieskaites, semināri; 
2. sekmīgi nokārtots galīgais eksāmens. 

 
Literat ūra: 
   1.     G. Biksone,        
           Medikamentozā ārstēšana  un aprūpe  -  SIA KERENA, 2002. 
   2.     I. PurviĦš,   S. PurviĦa 
           Praktiskā farmakoloăija  -  ZāĜu infocentrs, Rīga, 2002.  
� A. Skutelis, 
           Farmakoterapija ikdienā  -  SIA Natursana, 1999.  

4. ZāĜu rokasgrāmata 2006., 2007., -  Nacionālais apgāds. 
5. www.vza.gov.lv 
6. www.emea.eu.com 
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Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Ergonomika  
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Dina Berloviene 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  C daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  V semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  2 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā, higiēnā, 
psiholoăijā, klīniskajos priekšmetos – terapijā, traumatoloăijā, neiroloăijā. 
Studiju priekšmeta anot ācija : Studiju programmas apguves laikā tiek iegūtas pamatzināšanas 
ergonomikā, ar mērėi pielietot ergonomikas principus ārsta palīga darbā. Kā arī students iegūst zināšanas, 
kas var tikt pielietotas slimību un traumu profilaksē un vispārējās veselības uzlabošanā veselības aprūpes 
speciālistiem un fiziski aktīviem cilvēkiem. 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1. Iepazīstināt ar ergonomiku kā multidisciplināru zinātnes nozari. 
2. Sniegt priekšstatu par cilvēku darbā kā vienotas sistēmas komponentu. 
3. Sniegt zināšanas par cilvēka funkcionālajām iespējām darba un sadzīves vidē. 
4. Izprast darba risku iedarbību uz cilvēka darba spējām un veselības stāvokli. 
5. Prast izmantot ergonomikas zināšanas darba vides novērtēšanā un pielietot darba vides 

optimizācijā. 
6. Prast pielietot ergonomikas zināšanas studiju procesa laikā, ikdienā un ārsta palīga profesionālajā 

darbībā. 
Studiju priekšmeta saturs:  
Teorija (26 stundas)  

1. Jēdziens par ergonomiku 2 st. 
2. Kustību biomehānika 4 st. 
3. Noslodzes ergonomiskie riski 2 st. 
4. Darba vietas atbilstība ergonomiskajām prasībām 2 st. 
5. Ergonomika izglītības iestādē 2 st. 
6. Ergonomiskās prasības darbā ar datoru 2 st. 
7. Ergonomika sadzīvē 2 st. 
8. Ergonomiskās tehnoloăijas un droša vide veselības aprūpes iestādē 2 st. 
9. Ergonomiskas pacientu pārvietošanas principi 2 st. 
10. Veselības aprūpes speciālistu traumatisms saistībā ar ergonomikas principu neievērošanu 4 st. 
11. Veselības aprūpes speciālistu traumatisms saistībā ar ergonomikas principu neievērošanu 2 st. 

Praktisk ās nodarb ības ( 24 stundas)  
1. Jēdziens par ergonomiku 2 st. 
2. Kustību biomehānika 2 st. 
3. Noslodzes ergonomiskie riski 2 st. 
4. Darba vietas atbilstība ergonomiskajām prasībām 2 st. 
5. Ergonomika izglītības iestādē 2 st. 
6. Ergonomiskās prasības darbā ar datoru 2 st. 
7. Ergonomika sadzīvē 2 st. 
8. Ergonomiskās tehnoloăijas un droša vide veselības aprūpes iestādē 2 st. 
9. Ergonomiskas pacientu pārvietošanas principi 4 st. 
10. Veselības aprūpes speciālistu traumatisms saistībā ar ergonomikas principu neievērošanu 2 st. 
11. Veselības aprūpes speciālistu traumatisms saistībā ar ergonomikas principu neievērošanu 2 st. 

Patst āvīgais darbs (30 stundas)  
1. Jēdziens par ergonomiku 2 st. 
2. Kustību biomehānika 2 st. 
3. Noslodzes ergonomiskie riski 4 st. 
4. Darba vietas atbilstība ergonomiskajām prasībām 4 st. 
5. Ergonomika izglītības iestādē 4 st. 
6. Ergonomiskās prasības darbā ar datoru 2 st. 
7. Ergonomika sadzīvē 2 st. 
8. Ergonomiskās tehnoloăijas un droša vide veselības aprūpes iestādē 4 st. 
9. Ergonomiskas pacientu pārvietošanas principi 2 st. 
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10. Veselības aprūpes speciālistu traumatisms saistībā ar ergonomikas principu neievērošanu 2 st. 
11. Veselības aprūpes speciālistu traumatisms saistībā ar ergonomikas principu neievērošanu 2 st. 

Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli, praktiskās nodarbības, semināri, viedokĜu ventilācija, 
diskusija, grupu darbs, kolāžu veidošana, problēmu risināšana, u.c. 
 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi 
nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie selektīvie testi, ieskaites, semināri, 
� sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite/tests. 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� semināra vērtējums – „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 
� selektīvais tests - 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� galīgā ieskaite/selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%, praktisk ā – 

divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”. 
Ieteicam ā literat ūra: 

1. Latvijas Republikas Labklājības ministrija. Ergonomika darbā. Rīga 2003.- 176 lpp. 
2. Gedrovics J. Datorlietotāju ergonomiskā kultūra Latvijā. – Krājumā: Sabiedrība un kultūra, VIII. – 

Liepāja: LPA, 2006, 455-465. 
3. KaĜėis V., Roja Ž. Riska faktori darba vidē. Rīga, Elpa 2001.- 49 lpp. 
4. KaĜėa V., Rojas Ž. Redakcijā. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. Rīga, 

Elpa 2001. – 499 lpp. 
5. KaĜėis V., Ž. Roja. Darba vides riski. Rokasgrāmata. Rīga, LU, 2004, 74 lpp.  
6. KaĜėis V., Roja Ž. Darba vides riska faktori. Rīga, LU, 2003, 50 lpp.  
7. KaĜėis V., KristiĦš I., Roja Ž. Darba vides risku novērtēšana. Rīga, LU, 2003, 100 lpp.  
8. Roja Ž. Darba fizioloăijas nozīme arodveselībā. 2. nodaĜa, Darba riska faktori un 
9. strādājošo veselības aizsardzība, Ž. Rojas un V. KaĜėa red., Rīga, Elpa-2, 2001:140-160. 
10. Roja Ž. Arodveselība tūkstošgades mijā. Latvijas ārstu žurnāls, 2000, 2:54-55.  
11. Roja. Ž. Ergonomiskie faktori. 3.4. nodaĜa, Darba riska faktori un strādājošo veselības 
12. aizsardzība, Ž. Rojas un V. KaĜėa red., Rīga, Elpa-2, 2001:200-220.  
13. Roja Ž. Psihosociālie un organizatoriskie faktori. 3.5. nodaĜa, Darba riska faktori un 
14. strādājošo veselības aizsardzība, Ž. Rojas un V. KaĜėa red., Rīga, Elpa-2, 2001:288-300.  
15. Roja Ž., E. Čurbakova VanadziĦš I., Eglīte M. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku 

arodsaslimstība Latvijā. Latvijas Ārsts, 2003, 3:12-15.  
16. VanadziĦš I., Eglīte M., Roja Ž., Mangule R., Avota M., Sečina J., Borherte L.  
17. Veselības aprūpes darbinieku darba vides risku faktoru izpēte. ZRaksti/RSU, 2003: 313-318. 
18. Мунипов В. М., Лысенко А. И. Популярная эргономика, Орел, 1992. 
19. Эргономика, учеб. пособие для вузов. М. ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Sporta medic īna 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Dina Berloviene 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  C daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  III semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  2 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā, higiēnā. 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Studiju programmas apguves laikā tiek iegūtas pamatzināšanas sporta 
medicīnā, ar mērėi sniegt palīdzību sportistiem un fiziski aktīviem cilvēkiem iespējamo veselības problēmu 
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gadījumos. Kā arī students iegūst zināšanas, kas var tikt pielietotas slimību un traumu profilaksē un 
vispārējās veselības uzlabošanā sportistiem un fiziski aktīviem cilvēkiem. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1. Izskaidrot sporta medicīnas pamatnostādnes – fiziskās slodzes un sporta nozīmi slimību profilaksē 
un veselību uzlabošanā. 

2. Identificēt iespējamās veselības problēmas fiziski aktīviem cilvēkiem. 
3. Zināt traumu novēršanas iespējas un palīdzības sniegšanu pie pārtrenēšanās un sporta traumām. 

 
Studiju priekšmeta saturs:  
Teorija (34 stundas)  
      1.Jēdziens par sporta medicīnu 2st. 

2.Fiziskās slodzes  ietekme uz organismu 2 st. 
3.Kustību biomehānika 4 st. 
4.Fiziskās attīstības noteikšana 4st. 
5.Sporta veida un slodzes izvēle 2 st. 
6.Organisma izmeklēšana sportistiem 2 st. 
7.Sievietes reproduktīvā veselība un sports 2 st. 
8.Medicīniskā kontrole 2 st. 
9.Uztura piemērošana 2st. 
10.Fiziskās darba spējas mazinošie faktori 2 st. 
11.Antidopinga kontrole 2st. 
12.Sporta patoloăija 4 st. 
13.Sporta traumatoloăija un ārstēšana 4 st. 
 

Praktisk ās nodarb ības ( 22 stundas)  
1. Fiziskās slodzes  ietekme uz organismu 2 st. 
2. Kustību biomehānika 2 st. 
3. Fiziskās attīstības noteikšana 2 st. 
4. Sporta veida un slodzes izvēle 2 st. 
5. Organisma izmeklēšana sportistiem 2 st. 
6. Sievietes reproduktīvā veselība un sports 2 st. 
7. Medicīniskā kontrole 2 st. 
8. Uztura piemērošana 2st. 
9. Fiziskās darba spējas mazinošie faktori 2 st. 
10. Sporta patoloăija 2 st. 
11. Sporta traumatoloăija un ārstēšana 2 st. 

Patst āvīgais darbs (24 stundas)  
1. Kustību biomehānika 2 st. 
2. Fiziskās attīstības noteikšana 2 st. 
3. Sporta veida un slodzes izvēle 2 st. 
4. Organisma izmeklēšana sportistiem 2 st. 
5. Sievietes reproduktīvā veselība un sports 2 st. 
6. Medicīniskā kontrole 2 st. 
7. Uztura piemērošana 2st. 
8. Fiziskās darba spējas mazinošie faktori 2 st. 
9. Antidopinga kontrole 2 st. 
10. Sporta patoloăija 2 st. 
11. Sporta traumatoloăija un ārstēšana 2 st. 
 

Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli, praktiskās nodarbības, semināri, viedokĜu ventilācija, 
diskusija, paneĜdiskusija, grupu darbs, kolāžu veidošana, problēmu risināšana, u.c. 
 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi 
nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie selektīvie testi, ieskaites, semināri, 
� sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite/tests. 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� semināra vērtējums – „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 
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� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� galīgā ieskaite/selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%, praktisk ā – 

divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”. 
 
Ieteicam ā literat ūra: 
1. AuliksI., Sporta medicīna, R: Zvaigzne, 1985., 167 lpp. 

2. Aberberga – Auškalne L., Fizioloăija rehabilitologiem, R: Nacionālais medicīnas apgāds, 2002., 215 lpp. 

3. Brēmanis E., Sporta fizioloăija, R: Zvaigzne, 1991. 

4. Zeidlers I, Klīniskā fizikālā medicīna, R: Nacionālais apgāds, 2004, 398 lpp. 

5. Pitrāns B., Selēndeficīts un tā sekas paaugstināti nodarbinātām personām, R: Starptautiskais sporta 
medicīnas kongress, 2005. 

6. 4. starptautiskā Baltijas Sporta medicīnas kongresa materiāli, R: 2005. gada 11. – 12. novembris, 58 lpp. 

7. Hopepenfeld S., Physical Examination of the Spine Extremities, Norwalk, Connecticut, Appleton& Lange, 
1976, 276 p.87. Kendall F.P., Kendall McCreary E., Provance P.G., Muscles testing and function, 
Williams&Wilkins, Baltimore, Maryland, Copyring 1993, 451 p. 

8. Solveborn S.A., Newer scientific observations on stretching techniques, including injury prevention& 
clinical treatment, R: Starptautiskais sporta medicīnas kongress, 2005. 

9. Markon Ph., Health issuses affecting senior citizens. The role of physical activity, R: Starptautiskais 
sporta medicīnas kongress, 2005 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju kurss:  Studiju programma Ārstniecība kvalifikācija Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets: Dzemdniec ība un ginekolo ăija  
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Inga Krēvica 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  B daĜa 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  III; IV; V semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  4 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā, 
propedeitikā, vispārējā patoloăijā, farmakoloăijā, klīniskajā farmakoloăijā, terapijā, ėirurăijā, mikrobioloăijā, 
epidemioloăijā, laboratoriskajā diagnostikā, saskarsmē 
 
Studiju priekšmeta anot ācija : Ginekoloăija ir studiju priekšmets, kurā tiek iegūtas zināšanas par sievietes 
dzimumorgānu fizioloăiju un patoloăiju – sieviešu slimību diagnostiku, ārstēšanu, profilaksi, aprūpi. 
Dzemdniecība sniedz zināšanas par grūtnieces un dzemdētājas aprūpi, novērošanu, iespējamiem 
sarežăījumiem, saslimšanām patoloăiskiem procesiem grūtniecības un dzemdību laikā. Disciplīnas mērėis 
sniegt pamatzināšanas šajā studiju priekšmetā. 
 
Studiju priekšmeta m ērėis : 

1. Attīstīt izpratni par sievietes fizisko, garīgo un sociālo veselību, kā arī grūtnieces un dzemdētājas 
aprūpi, novērošanu. 

2. Sniegt zināšanas par iespējamām grūtniecības un dzemdību patoloăijām, ginekoloăiskām 
saslimšanām un šo slimību etioloăiju, patoăenēzi. 

3. Veidot praktiskās iemaĦas slimību diagnostikā, pacientes objektīvā stāvokĜa novērtēšanā, 
ārstēšanā un profilaksē. 

4. Prast integrēt zināšanas, kuras apgūtas citos mācību priekšmetos, apgūstot dzemdniecības, 
ginekoloăijas un neatliekamās palīdzības pamatus. 

 
Studiju priekšmeta saturs: 
Teorija ( 104 stundas )  

1. Sievietes fiziskā, garīgā un sociālā veselība. Juridiskie aspekti perinatālajā, sievietes un mātes 
aizsardzībā.                2st. 
2. Sievietes dzimumorgānu anatomija, fizioloăija.         4 st.                                                                                     
3.Menstruālais cikls, tā regulācija.           4.st.                                                                                                            
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4.Sievietes dzīves periodi, ăimenes plānošana un kontracepcija.          4.st                                                             
5. Grūtniecības fizioloăija – izmaiĦas sievietes organismā grūtniecības laikā. Grūtniecības stāvokĜa 

izvērtējums dažādos periodos.                        10.st                                                                                                                    
6. Fizioloăiskas dzemdības un fizioloăisks pēcdzemdību periods.     6 st                                                               
7. Grūtnieču aprūpe, grūtnieču aprūpes centrs.          2 st.                                                                                        
8. Patoloăiskie procesi agrīnā grūtniecības laikā – aborts, ektopiska grūtniecība.     4 st.                                         
9. Grūtniecības izraisītie sarežăījumi – grūtnieču vemšana, hipertensija, preeklampsija eklampsija.                   

4st. 
10. Grūtniecības, pirmsdzemdību iespējamās asiĦošanas – placentas priekšguĜa, normāli novietotas 

placentas priekšlaicīga atslāĦošanās, DIK.         4 st                                                                                                           
11. Ekstragenitālas saslimšanas un grūtniecība.        6 st.                                                                                          
12. AugĜa un mātes seroloăiskā nesaderība.        2 st.                                                                                                 
13. DaudzaugĜu grūtniecība.        2. st.                                                                                                                         
14. AugĜa patoloăiskās guĜas. Iespējamās dzemdību darbības anomālijas.        4 st.                                                 
15. Kritiskie stāvokĜi dzemdniecībā – instrumentālās un operatīvās dzemdības     6 st.                                              
16. Pēcdzemdību komplikācijas.      4 st.                                                                                                                     
17. Neauglība.    4 st.                                                                                                                                                   
18. Menstruālās funkcijas traucējumi. Neiroendokrīnie sindromi ginekoloăijā.      4 st.                                                
19. Dzimumorgānu infekcijas.     4 st                                                                                                                           
20. Diagnostiskās pamatmetodes ginekoloăijā.4 st                                                                                                    
21. Endometrioze.     2 st                                                                                                                                           
22. Dzimumorgānu traumatisms. Dzemdes nepareizas guĜas,noslīdējumi.      2 st                                                
23. Bērnu un pusaudžu ginekoloăiskās problēmas.      4 st                                                                                       
24. Priekšvēža saslimšanas ginekoloăijā – dispanserizācijas grupas, onkoloăisko saslimšanu 

profilakse.        2st. 
25. ěaundabīgie audzēji ginekoloăijā.   2 st.                                                                                                                
26. Labdabīgie audzēji ginekoloăijā.    2 st                                                                                                                 
27. Krūts dziedzera saslimšanas.         2 st 
28. Operatīvā terapija ginekoloăijā. Medikamentozā aprūpe dzemdniecībā un ginekoloăijā.   2 st                       
29. Galvenie klīniskie simptomi pie ginekoloăiskām saslimšanām.       2 st                                                                              

 
Praktisk ās nodarb ības/semin āri( 26 stundas )  
1.Fizioloăiskas dzemdības un fizioloăisks pēcdzemdību periods.           2st. 
2.  Patoloăiskie procesi agrīnā grūtniecības laikā – aborts, ektopiska grūtniecība.   2 st    
3. Grūtniecības izraisītie sarežăījumi – grūtnieču vemšana, hipertensija, preeklampsija, eklampsija.     2 st         
4.Grūtniecības, pirmsdzemdību iespējamās asiĦošanas – placentas priekšguĜa, normāli novietotas 
placentas priekšlaicīga atslāĦošanās, DIK.   2 st                                                                                                                
5.Ekstragenitālas saslimšanas un grūtniecība.        2 st                                                                                          
6.AugĜa un mātes seroloăiskā nesaderība.            2 st                                                                                           
7.DaudzaugĜu grūtniecība.  2 st                                                                                                                               
8.AugĜa patoloăiskās guĜas. Iespējamās dzemdību darbības anomālijas.     2 st                                                    
9.Kritiskie stāvokĜi dzemdniecībā – instrumentālās un operatīvās dzemdības.      2 st                                           
10.Pēcdzemdību komplikācijas.           2 st                                                                                                                
11.Dzimumorgānu traumatisms. Dzemdes nepareizas guĜas, noslīdējumi.         2 st                                               
12.Labdabīgie audzēji ginekoloăijā.         2 st                                                                                                            
13.Operatīvā terapija ginekoloăijā. Medikamentozā aprūpe dzemdniecībā un ginekoloăijā.      2 st                        

 
Patst āvīgais darbs ( 30 stundas )  

1. Sievietes dzimumorgānu anatomija, fizioloăija.   2 st       
2. Menstruālais cikls, tā regulācija.             2 st           
3. Sievietes dzīves periodi, ăimenes plānošana un kontracepcija.     2 st      
4. Grūtniecības fizioloăija – izmaiĦas sievietes organismā grūtniecības laikā. Grūtniecības stāvokĜa 
izvērtējums dažādos periodos.    2 st    
5. Neauglība.          2 st                                                                                                                                 
6.    Menstruālās funkcijas traucējumi. Neiroendokrīnie sindromi ginekoloăijā.         4 st                                        

      7.    Dzimumorgānu infekcijas.    2 st                                                                                                                       
      8.    Diagnostiskās pamatmetodes ginekoloăijā.       2 st                                                                                            
      9.    Bērnu un pusaudžu ginekoloăiskās problēmas.    2 st                                                                                         
     10.   Priekšvēža saslimšanas ginekoloăijā – dispanserizācijas grupas.         2 st                                                       
     11.   ěaundabīgie audzēji ginekoloăijā.    2 st                                                                                                              
     12.   Krūts dziedzera saslimšanas.      4 st.                                                                                                                   
     13.   Galvenie klīniskie simptomi pie ginekoloăiskām saslimšanām.     2 st.                                                                
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Mācīšanās strat ēăija: 
 Lekcijas,  vizuālie līdzekĜi, kodoskopa materiāli,  praktiskās nodarbības, klīniskie uzdevumi, semināri, 
grupu darbs. 
 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi 
nokārtoti kursa priekšmeta pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie selektīvie testi, ieskaites, semināri, 
� sekmīgi nokārtots eksāmens. 

 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

� teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 
baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” 
– „neieskaitīts”, 

� semināra vērtējums –  „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, 
� selektīvais tests – 55% ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, 
� ieskaite – selektīvais tests, noslēdzot semestri: rakstisk ā veid ā – 65%, praktisk ā – divdaĜīgs 

vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”, mutisk ā veidā – saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 
ballēm. 

 
Ieteicam ā literat ūra: 
1. I. AuziĦa “ Bērnu un pusaudžu ginekoloăija” , apgāds “ Rasa ABC”, 2004. 
2. Grūtniecības un dzemdību mazā enciklopēdija, “Jumava”, 2003. 
3. A. Andrejeva “ Sieviete un menopauze”, Nacionālais apgāds, 2003. 
4. ě. ěevkovs, V. LejiĦš “ Neauglības ārstēšanas iespējas”, Nordik, 2001. 
5. G. Lazdāne, S. Andrejeva u.c “ Ginekoloăijas rokasgrāmata”, Nacionālais apgāds, 2000. 
6. V.P. SmetĦik, L.G. Timulovič “ Neoperatīvā ginekoloăija” ( krievu v.), Maskava, MIA, 1999. 
7. William W. Beck, Jr., M.D. “ Obstetrics and Gynaecology” 3rd edition, Williams & Wilkins, 1997. 
tulkojums krievu valodā SaveĜjevas un Sičavina redakcijā ar papildinājumiem krievu val. ( Geotar Medicina, 
Maskava, 1997) 
8. A.Bergmane, A. Andrejeva, M. Orleāna “ Normālā dzemdniecība”, Rīga, “ Zvaigzne”, 1987. 
9.” Dzemdniecība” med. ZinātĦu doktores A. Bergmanes redakcijā, Rīga, “ Zvaigzne”, 1982. 
10. Mācību programma dzemdniecībā Latvijā, “International Relief Teams “, 1999 
11.  Mācību programma dzemdniecībā latvijā, International Rdelief Teams, 1999. 
12.  Patricia C. Wilson., Common Gynaecological Conditions, Blakwell Science 2002. 
13.  William W. Beek, Ir. M.D. Obstetrics and Gynaecology, Williams and Williams, 1997. 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju kurss:  Studiju programma – Ārstniecība; kvalifikācija – Ārsta palīgs 
 
Studiju priekšmets:  Lietiš ėā etiėete 
 
Studiju priekšmeta programm ā iesaist ītie doc ētāji: lektore Andžela Stūre 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  C daĜā 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  3 semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  1 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Priekšzināšanas: psiholoăijā, saskarsmē, ētikā. 
Izprast un zināt sabiedrībā pastavošas uzvedības normas. 
Studiju priekšmeta anot ācija : Tiek izvaidota priekšmeta ievadsadaĜā, kurā studenti tiks iepazistināti at 
ētikas pamatprincipiem un morāli, ar medicīnisko ētiku un bioētiku. Tiks izanalizēti morālie konflikti un 
morālas dillemas. Studiju programmas priekšmeta apguves laikā studentiem tiek veidota izpratne par 
uzvedības normu kopumu.  
Studiju priekšmeta m ērėis : 
� Spēt analizēt un rast risinājumu morāliem konfliktiem, ētiskām dillemam. 
� Izveidot izpratni par Ārsta palīga profesionālā tēla būtību un nozīmi.  
� Zināt kā veidot Ĝietišėos kontaktus un darba attiecības. 
� Izprast darba intervijas nozīmi un butību. 
� Zināt kādus priekšnosacījumus būtu jāievēro gatavojoties prezentācijām. 
� Zināt un izprast sabiedrībā pastavošas uzvedības normas. 
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� Būt lietas kursā, kā vajadzētu uzvesties viesībās un kādus etiėetes noteikumus ievērot svētkos.  
� Atkārtot saskarsmes veidošanas pamatprincipus. 
� Neverbālā un verbālā etiėete. 
� Zināt etiėetes atribūtu piemērus un to nozīmi. 
Studiju priekšmeta saturs:  
Teorija ( 26 stundas)  

1. Etika un dzīvības vertība 4st.; 
2. Biomedicīnas ētika 4st.; 

      3.Ievads lietišėā etikētē 4st.; 
4. Profesionālais tēls 2st.; 
5. PieĦemšanas un prezentācijas 2st.; 
6. Lietišėie kontakti un sarunas 2st.; 
7. Darba attiecības un darba organizācija  6st.; 
8. Viesību un svētku etiėete 2st.. 

Praktisk ās nodarb ības (8 stundas)  
1. Neverbālā un verbālā etiėete 2st.; 
2. PieĦemšanas un prezentācijas 2st.; 
3. Darba attiecības 2st.; 
4. Viesību un svētku etiėete 2st.. 

Patst āvīgais darbs (6 stundas)  
 

1. Lietišėā etiėete 2st.; 
2. PieĦemšanas un prezentācijas 2st.; 
3. Lietišėie kontakti un sarunas 2st.. 

 
Mācīšanās strat ēăija: 
Lekcijas, vizuālie (uzskates) līdzekĜi, kodoskopa materiāli, semināri, viedokĜu ventilācija, diskusija, 
paneĜdiskusija, grupu darbs, kolāžu veidošana, lomu spēles, psiholoăiski testi, personīgo piemēru 
ilustrēšana un analizēšana, izdomāto situāciju analizē. 
Pras ības kred ītpunktu ieg ūšanai:  Lekciju, semināru apmeklējums. Sekmīgi nokārtoti kursa priekšmeta 
pārbaudījumi: 

� sekmīgi nokārtoti studiju programmā paredzētie testi, ieskaites, semināri. 
 
Kursa priekšmeta p ārbaud ījuma forma: 

1. teorētiskās/praktiskās nodarbībās, ieskaitot grupu darbus, diferencēts vērtējums: ar atzīmi 10 baĜĜu 
sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” – 
„neieskaitīts”, 

2.  semināra vērtējums – ar atzīmi 10 baĜĜu sistēmā, saĦemot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai 
„ieskaitīts” – „neieskaitīts”; 

rakstisk ā veid ā – 65% (izpildītais minimums); 
praktisk ā – divdaĜīgs vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”. 
 

Izmantotie inform ācijas avoti:  
1. V. Sīle, Biomedicīnas ētika, Rīga, RSU, 2006.  
2. I. Ėestere, Lietišėā etiėete, Rīga, Zvaigzne ABC, 2007. 
3. V. Līkopa, Lietišėā etiėete starptautiskajā biznesā, Rīga, Zvaigzne ABC, 2004. 
4. V. Kincāns, Lietišėa etiėete un protokols, Rīga, Zvaigzne ABC, 1997. 
5. V. Kincāns, Etiėete, Rīga, Biznesa partneri, 2003. 
6. Dubkēvičs L., Saskarsme. Lietišėā etiėete. 
7. www.koryazhma.ru/articles/etiket/work.asp – 16k 
8. etiquette.ru/modern/ - 10k – 
9. homefamily.rin.ru/cgi-bin/short.pl?pdr=15 – 42k 
10. www.iskysstvoetiketa.com/ - 30k 
11. ww.mnogodel.net 
12. www.profit-print.com/vcd-4/catalog.html – 29k 

 
 
 
 

 



  

 134

 
Studiju programma Ārstniec ība 

Kvalifik ācija Ārsta pal īgs Kl īnisk ās prakses programma – 12 KP 
 
 
Studiju priekšmets iek Ĝauts:  A daĜā 
 
Studiju priekšmeta realiz ācijas laiks:  I, II, IV, V semestris 
 
Studiju priekšmeta kred ītpunktu skaits:  12 KP 
 
Studiju priekšmetam nepieciešamie priekšnosac ījumi:  Sekmīgi nokārtotas priekšmetu ieskaites un 
eksāmeni. 
 
Prakse pamatojas uz direktora vietnieka mācību darbā apstiprināto studiju plānu, LMK nolikumu, LMK 
studiju prakses nolikumu.  
Praksi organizē koledžas direktora vietniece mācību darbā, koledžas prakšu vadītāja sadarbībā ar 
veselības aprūpes iestādēm. 
Prakses mērėu, uzdevumu un novērtēšanu kritēriju izstrādi veic studiju daĜa sadarbībā ar priekšmetu 
docētājiem atbilstoši ārstu palīgu profesiju standartam un akadēmiskā gada programmā apgūtām 
zināšanām. 
 
Prakses m ērėi: 

1. Iepazīt prakses bāzes organizatorisko struktūru, apzināt pieejamos pakalpojumus.  
2. Apzināt ārsta palīga pienākumus. 
3. Nodrošināt studentu teorētisko un praktisko zināšanu integrāciju praksē. 
4. Gūt iemaĦas pacientu aprūpē dažādās specializāciju jomās atbilstoši profesiju standartam, 

medicīnas darbinieku ētikai un mācību gada programmā apgūtām zināšanām. 
5. Iepazīties ar NPA darba struktūru un organizāciju.  
6. Iespēju robežās piedalīties NPA izsaukumu darbā, iegūstot zināšanas pacientu novērtēšanā un 

palīdzības sniegšanā. 
7. Pilnveidot patstāvīgās darba prasmes sniedzot neatliekamo palīdzību pirmsstacionāra etapā 

un stacionāra uzĦemšanas nodaĜā. 
8. Apzināt un piedalīties sabiedrības veselības primārās aprūpes darbā. 
9. Apkopot un analizēt praksē gūto pieredzi, mēăinot saskatīt darbību veicinošos un kavējošos 

faktorus un noteikt kompetences robežas un līmeni. 
 

Prakses uzdevumi: 
1. Darbību klīniskās prakses laikā veidot balstoties uz juridiskiem un ētiskiem principiem 
2. Ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas iegūta saistībā ar pacienta slimību, ăimenes 

dzīvi, viĦa ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi. 
3.  Pielietot pozitīvas saskarsmes iemaĦas ar slimu vai veselu indivīdu. 
4. Prast veidot pozitīvu veselības aprūpes darbinieka tēlu un saskarsmes iemaĦas komandas darbā, 

veicot uzticētos uzdevumus, atbilstoši apgūtai studiju programmai. 
5. Novērtēt konkrētās prakses situācijas, pielietojot konkrētam zināšanu līmenim atbilstošu darbību. 
6. Izprast profesionālas atbildības nozīmi. 
7.  Apzināt iekšējās kārtības un darba drošības noteikumu nozīmi, sanitāri higiēnisko režīmu. 
8. Uzturēt drošu darba vidi. 
9. Apzināt NMP un aprūpes personāla darba organizāciju. 

10. Iepazīties ar NMP un pacientu aprūpes dokumentāciju. 
11. Izprast indivīda kā pacienta lomu veselības aprūpes sistēmā. 

12. Gūt priekšstatu par pacientu saslimšanu profiliem, ārstniecības veidiem.  
13. Attīstīt prasmi pacientu anamnēzes ievākšanā. 
14. Pilnveidot praktiskās iemaĦas pacientu vispārējā fizikālā izmeklēšanā. 
15. Gūt praktisku priekšstatu par izplatītākām ādas, STS un infekcijas saslimšanām, to diagnostiku un 

ārstēšanas metodēm. 
16. Pilnveidot praktiskās iemaĦas pacientu vispārējā fizikālā izmeklēšanā. 
17. Iegūt priekšstatu par iekšėīgo slimību diferenciālo diagnostiku. 
18. Iegūt priekšstatu par iekšėīgo slimību ārstēšanas mērėiem un principiem. 
19. Pilnveidot zināšanas par pacientu nemedikamentozo un medikamentozo aprūpi. 
20. Zināt aseptikas un antiseptikas pamatprincipus darbā ar injekcijām. 
21. Nodrošināt medikamentozo ārstēšanu krīzes gadījumos un pacientiem veselības traucējumu 

gadījumā. 
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22. Veikt nepieciešamās ėirurăiskās manipulācijas. 
23. Pilnveidot teorētiskās zināšanas analizējot konkrētus neiroloăisko saslimšanu gadījumus. 
24. Iegūt priekšstatu par neiroloăisku saslimšanu diferenciālo diagnostiku. 
25. Attīstīt prasmi neiroloăisku pacientu izmeklēšanā un simptomu atpazīšanā. 
26. Apzināt neiroloăisko slimību ārstēšanas mērėus un principus. 
27. Gūt priekšstatu par neiroloăisko pacientu rehabilitācijas iespējām un veidiem. 
28. Izvērtēt medikamentu nozīmi saistībā ar konkrēto saslimšanas gadījumu, apzinot to iespējamās 

blaknes. 
29. Pilnveidot prasmes medikamentu parenterālā ievadīšana, pamatojot to farmakoloăisko iedarbību, 

indikācijas un kontrindikācijas. 
30. Apgūt palīdzības sniegšanas specifiku un praktiskās iemaĦas neatliekamās palīdzības sniegšanai 

ārpus stacionāra apstākĜos.  
31. Apgūt praktiskas iemaĦas anamnēzes ievākšanā, stabila un nestabila stāvokĜa izvērtēšanā 

neatliekamajā palīdzībā. 
32. Mācīties aizpildīt NMP dokumentāciju, apgūt prasmi lietot klasifikatorus. 
33. Nostiprināt teorētiskās zināšanas, analizējot akūtus stāvokĜus terapijā, ėirurăijā, ginekoloăijā, 

neiroloăijā u.c. disciplīnās. 
34. Pilnveidot praktiskās iemaĦas NMP aprīkojuma pielietošanā un palīdzības sniegšanā dažādās 

variablās situācijās. 
35. Izvērtēt sievietes veselības stāvokli, veikt grūtniecības un tās traucējumu diagnosticēšanu, veikt 

pasākumus veselības stāvokĜa stabilizēšanai. 
36. Profesionāli pilnveidot prasmi pieĦemt dzemdības, veicot jaundzimušā aprūpi. 
37. Nodrošināt neatliekamu medicīnisko palīdzību kritiskās situācijās, traumu un ekstremālu situāciju 

gadījumos, kā arī infekciju un sevišėi bīstamo infekciju gadījumos. 
38. Veikt profilaktisko darbu ar dažāda vecuma, dzimuma pacientiem, viĦu ăimenēm. 
39. Izglītot pacientus, viĦu tuviniekus, sabiedrību par profilaktiskiem pasākumiem un jautājumiem 

saistībā ar veselības veicināšanu. 
40. Noformēt medicīnisko dokumentāciju. 
41. Izpildītās manipulācijas un praktiskās situācijas apraksta prakses dienasgr āmatā, izdalot dienas 

uzdevumu mērėus un korekti aprakstot darbības. 
42. Apkopot iegūtos datus rakstiskā veidā, tos prezentējot prakses sadaĜas noslēgumā. 
 

Visp ārējā prakses organiz ācija : studenti prakses vietā strādā 6 stundas dienā, 2 dienas. Prakse norit 
saskaĦā ar Liepājas medicīnas koledžas studiju prakses nolikumu. Prakse tiek organizēta sekojoši: 
 - 1 dien ā notiek iepazīšanās ar LRS struktūrvienībām, iekĜaujot NMP, administrēšanas kārtību, 
pacientu apkalpojošā personāla pienākumiem, atbildības apjomu. 
 - 2 dien ā students strādā kādā no veselības aprūpes struktūrvienībām, apkalpojoš ā person āla 
uzraudz ībā, lai realizētu LMK studiju programmā paredzētos uzdevumus, pilnveidojot saskarsmes 
iemaĦas ar komandas locekĜiem un izpildot paredzētos uzdevumus. 
 
Kl īniskai praksei nepieciešamie dokumenti: 
� Prakses veidlapa,  kurā ir uzrādīts: 

� prakses laiks un konkrētā struktūrvienība, kur students strādā 2. dienā; 
� saskarsmes analīze sistēmā: pacients – aprūpes personāls – pacients; 
� pašvērtējums/refleksija par iegūto pieredzi; 
� studenta paraksts. 

 
Prakses v ērtējums. 
Studenta darbību prakses laikā vērtē prakses vadītājs.  
Prakses veidlapu iesniedz prakses vadītājam nākošā dienā pēc prakses. 
Praksē izvirzītos mērėus un uzdevumus students analizē kopā ar prakses vadītāju. 
Prakse tiek vērtēta ar vērtējumu: ieskait īts/neieskait īts  
 
Studenta pien ākumi: 
 - ierasties praksē veselības aprūpes darbiniekam atbilstošā apăērbā; 

- ievērot prakses mērėus, uzdevumus un darba laiku; 
 - ievērot prakses vietas iekšējās kārtības noteikumus; 
 - nelietot prakses bāzē mobilos telefonus; 
 - saudzīgi apieties ar prakses vietas īpašumu; 
 - analizēt prakses mērėus un sasniegumus. 
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Studenta ties ības : 
� iepazīties ar prakses vērtēšanas kritērijiem; 
� neskaidros jautājumus noskaidrot pie prakšu vadītāja; 
� ar prakšu vadītāja atĜauju izmantot darba pārtraukumu. 

 
Prakses vieta: 

- Nodrošina praktikantam iepazīšanos ar darba drošības, ugunsdrošības un sanitāri –higiēniskajām 
prasībām, 

- mācību prakses programmai atbilstošu darba vietu. 
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Studiju programma Ārstniec ība 
Kvalifik ācija Ārsta pal īgs Kvalifik ācijas prakses programma – 10 KP 

 
 
Prakses organiz ācija: 
Studenti veic Kvalifikācijas praksi saskaĦā ar LM koledžas „Studiju un pārbaudījumu kārtības nolikumu”, 
LMK „Prakses nolikumu” un Pacientu personas datu aizsardzības likumu.  
Praksi organizē koledžas direktora vietniece mācību darbā, koledžas metodiskā vadītāja sadarbībā ar 
veselības aprūpes iestādēm. 
Prakses mērėu, uzdevumu un novērtēšanu kritēriju izstrādi veic studiju daĜa sadarbībā ar priekšmetu 
docētājiem. 

 
Kvalifik ācijas prakses m ērėi: 
1. Nostiprina un pilnveido iegūtās teorētiskās un profesionālās zināšanas darbībai ārsta palīga profesijā. 
2. Darbību veic atbilstoši ārsta palīga profesijas standartam, ētikas principiem un pacientu tiesībām, 

ievērojot konfidencialitāti. 
 
Kvalifik ācijas prakses uzdevumi: 
1. Veiksmīgi iekĜaujas komandas darbā. 
2. Izšėir pacientu fizioloăiskās normas un patoloăiskos stāvokĜus, konkrētā gadījumā piemērojot adekvātu 

rīcību. 
3. Sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību kritiskās situācijās, traumu un ekstremālu situāciju 

gadījumos, sevišėi bīstamu infekciju gadījumos pirmsstacionāra etapā un stacionāra uzĦemšanas 
nodaĜās. 

4. Lieto individuālās aizsardzības līdzekĜus ekstremālu situāciju gadījumos. 
5. Nodrošina medicīnisku palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecumu grupu pacientiem visos 

trijos veselības aprūpes līmeĦos sadarbībā ar ārstu. 
6. Veic veselības stāvokĜa diagnostiku. 
7. Analītiski izvērtē medikamentu ievadīšanas indikācijas, farmakoloăisko iedarbību, blaknes, veic to 

ievadīšanu. 
8. Veic nepieciešamo manipulāciju izpildi, ievērojot profesionālās kompetences un atbildības robežas. 
9. Organizē un vada savu un kolēău darbu. 
10. Izglīto pacientus, sabiedrības locekĜus, komandas dalībniekus. 
11. Pilnveido savas zināšanas un prasmes. 
12.Veic ierakstus prakses dienasgrāmatā izvērtējot ikdienas aktualitātes, mērėus un rezultātus, reizi nedēĜā 
sniedzot savas darbības pašvērtējumu. 
13. Students aizpilda Kvalifikācijas prakses dokumentācijas veidlapas, ko ar parakstu apliecina veselības 
aprūpes iestādes administrācija. 
  
 Visp ārējā prakses organiz ācija  (10 nedēĜas, 6 stundas dienā (1- 2 stundas dienā pētniecības 
darba izstrādei) 30 stundas nedēĜā), norit saskaĦā ar Liepājas medicīnas koledžas studiju prakses 
nolikumu un Kvalifikācijas prakses programmu.  
  
 Kvalifikācijas prakses laikā students tiek iesaistīts dienas darbā vai prakse var būt organizēta 
dažādās maiĦās, bet nevajadzētu pārsniegt 12 st. dienā. Katras prakses daĜā students var strādāt arī vienu 
vai vairākas nakts dežūras. 
Kvalifikācijas prakses laikā students ir tiesīgs turpināt Kvalifikācijas darbā nepieciešamo pētniecisko 
darbību, par to iepriekš informējot prakšu vadītāju. 
 

 

Kvalifik ācijas praksei nepieciešamie dokumenti: 
- Stundu uzskaite Kvalifik ācijas darba prakses b āzē ir dokuments, kurā ir uzrādīts prakses grafiks un 
studenta apmeklējums prakses laikā, to aizpilda prakses vadītājs, apstiprinot ar parakstu, un noslēdzoties 
praksei, prakses grafiku paraksta un apzīmogo prakses organizators( medicīnas iestādes galvenā māsa). 
- Kvalifik ācijas prakses strukt ūrvien ības studenta v ērtējums  3 baĜĜu sistēmā. 
- Prakses dienasgr āmata  ir dokuments, kuru students raksta visu prakses laiku. Prakses dienasgrāmatā 
students raksta izvirzītos mērėus darbības sasniegšanai, secinājumus un pašvērtējumu par katru prakses 
dienu. Ierakstus prakses dienasgrāmatā katru dienu apstiprina prakses vadītājs ar parakstu, bet prakses 
noslēgumā prakses organizators ar parakstu un zīmogu.  
Dienasgrāmatu vērtē koledžas prakses metodiskais vadītājs (A.Vītola). Prakses dienasgrāmata jāiesniedz 
koledžas prakses metodiskajam vadītājam ne vēlāk kā divas dienas pēc pēdējās prakses daĜas beigām. 
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Kvalifik ācijas prakses v ērtējums. 
Veic koledžas prakses metodiskais vadītājs un atbildīgā persona prakses vietās. Studenta darbību prakses 
laikā vērtē prakses vadītājs katrā prakses daĜā atsevišėi. Koledžas prakses metodiskais vadītājs veic 
prakses kopējo vērtējumu, nosakot, vai Kvalifikācijas prakse tiek ieskait īta vai nē.  
 Prakse tiek ieskait īta, ja students: 
 - 100% nostrādājis programmā paredzētās stundas; 
 - par prakses dienasgrāmatu iegūst vērtējumu ieskaitīts; 
 - pēc prakses ieguvis vērtējumu ne mazāk kā 5 punktus, kas atbilst 4 ballēm. 
Ja kāds no augstāk minētajiem noteikumiem netiek izpildīts, Kvalifikācijas prakse netiek ieskaitīta un 
students netiek pielaists pie Kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas.  
Ja Kvalifikācijas prakse netiek ieskaitīta, tad students to var nostrādāt atkārtoti pēc 6 mēnešiem.  
 

Studenta pien ākumi: 
 - ievērot prakses programmu, termiĦus un darba laiku; 
 - ievērot prakses vietas iekšējās kārtības noteikumus; 
 - saudzīgi apieties ar prakses vietas īpašumu; 
 - ikdienas darbu prakses laikā atspoguĜot prakses dienasgrāmatā; 

- izstrādāt pētniecības darbu un iesniegt to koledžas recenzēšanas komisijai noteiktajā laikā.     
  
Studenta ties ības  ir iepazīties ar prakses vērtēšanas kritērijiem: 
- teorētiskās zināšanas, to izmantošana praksē, 
- saskarsmes iemaĦas, 
- spēja strādāt komandā, 
- spēja plānot un organizēt savu darbu, 
- spēja veikt  dažādas manipulācijas, 
- profesionālās ētikas, morāles un uzvedības normu ievērošana, 
 
Prakses vieta: 
- Nodrošina praktikantam iepazīšanos ar darba drošības, ugunsdrošības un sanitāri –higiēniskajām 

prasībām, 
- mācību prakses programmai atbilstošu darba vietu. 
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Pielikums Nr. 3 
 

LATVIJAS REPUBLIKAS IZGLĪTĪBAS un ZINĀTNES MINISTRIJA 

LIEPĀJAS MEDICĪNAS KOLEDŽA 
RIĥĖU 24/26, LIEPĀJA, LV-3405, tālruĦi: 34 42118,  

fax 34 84635, e- pasts: medskola@navigators.lv 
 

 
Diploma pielikums ir sastādīts saskaĦā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome un 
UNESCO/CEPES. Pielikuma mērėis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu starptautisko 
caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) atbilstīgu akadēmisko un profesionālo 
atzīšanu. Tas veidots, lai sniegtu aprakstu par oriăinālajā kvalifikācijā minētās personas veikto un sekmīgi 
pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu, kurai šis pielikums izsniegts. Diploma pielikumā 
nedrīkst būt nekādas norādes kvalifikācijas novērtējumam, norādījumu par tās ekvivalenci vai ieteikumu tās 
atzīšanai. Informācija jāsniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja informācija kādā sadaĜā netiek sniegta, jāpaskaidro 
iemesls. 

 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma Nr ) 

 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS ĪPAŠNIEKU 

 1.1. Uzvārds(-i):  

            1.2. Vārds (-i): 

 1.3. Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads):  

 1.4. Studenta identifikācijas numurs:  

 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas veids un piešėirtais nosaukums:  

  Ārsta palīgs; pirmā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība 

2.2.Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības sniegšana cietušajiem/ slimajiem pirmsstacionārā etapā 

un stacionāru uzĦemšanas nodaĜās 

2.3.Kvalifikāciju piešėīrušās iestādes nosaukums un statuss: 

Liepājas medicīnas koledža, valsts akreditēta ( 26.05.2005. ), valsts dibināta 

2.4. Iestāde, kas realizē studiju programmu:  tā pati, kas  2.3.punktā  

2.5. Studiju un eksaminācijas valoda: Latviešu 

 
3. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS L ĪMENI 

        3.1. Kvalifikācijas līmenis: Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms 

        3.2. Oficiālais programmas garums:  

          3 gadi pilna laika studiju; 120 Latvijas kredītpunkti; 180 ECTS kredītpunkti  

        3.3.UzĦemšanas prasības: Vispārējā vidējā izglītība 

 

� ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULT ĀTIEM 

4.1.  Studiju veids:  Pilna laika studijas  
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4.2.  Programmas prasības: 

- iegūt un padziĜināt zināšanas par cilvēka anatomiju un fizioloăiju, vidi un t ās ietekmi uz 

cilvēka veselību, diagnostikas pamatprincipiem, savstarpējās saskarsmes pamatiem, 

farmakoloăiju,  

- iziet klīnisko praksi pilsētas un rajona veselības aprūpes iestādēs profesionālu prakšu 

vadītāju uzraudzībā,   

- apgūt praktisk ās un teorētiskās zināšanas darbā ar dažādu profilu pacientiem, prast 

r īkoties neatliekamās situācijās, 

- iemācīties iegūt inform āciju par pacienta veselības stāvokli, uzstādīt diagnozi, ārstēt, to 

dokumentēt un pamatoti aizstāvēt, 

- prast pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas darbā ar indiv īdu, ăimeni un sabiedrību,  

- izstrādāt kvalifik ācijas darbu, kurā atspoguĜo savas teorētiskās un praktiskās zināšanas 

kl īniskajos priekšmetos, 

- nokārtot Kvalifik ācijas eksāmenu, kas sastāv no Kvalifik ācijas darba izstrādes un 

aizstāvēšanas. 

4.3.Programmas sastāvdaĜas un kvalifikācijas ieguvēja  iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

 

A daĜa (obligātā) 

Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kred īti V ērt ējums 

Vispārējā humānā bioloăija  1 1.5  

Normālā humānā fizioloăija 3 4.5  

Normālā humānā anatomija 3 4.5  

Mikrobioloăija 2 3  

Svešvaloda 4 6  

Vispārīgā patoloăija 2 3  

Neatliekamās palīdzības dienests un vadība 1 1.5  

Pirmā palīdzība un intensīvā terāpija 4 6  

Socioloăija 1 1.5  

Vispārējā psiholoăija 1 1.5  

Lietišėā informātika 2 3  

LatīĦu valodas terminaloăija 2 3  

Higiēna 2 3  

Saskarsmes psiholoăija 2 3  

Ekstremālo situāciju psiholoăija 1 1.5  

Pedagoăija 1 1.5  

Pētniecība 3 4.5  
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B daĜa ( ierobežota izvēle) 

Profesionāli tehniskās iemaĦas 7 10.5  

Vispārējā farmakoloăija 3 4.5  

Kl īniskā farmakoloăija 3 4.5  

Propedeitika 4 6  

Lietvedība 1 1.5  

Pediatrija un neatliekamā palīdzība 4 6  

Iekšėīgās slimības un neatliekamā palīdzība 5 7.5  

Infekcijas slimības un neatliekamā palīdzība 2 3  

Dzemdniecība 4 6  

Ādas un seksuāli transmisīvās slimības 1 1.5  

Nervu slimības un neatliekamā palīdzība 2 3  

Acu un LOR slimības  1 1.5  

Ėirurăija  un neatliekamā palīdzība 5 7.5  

Onkoloăija 1 1.5  

Psihiskās slimības un mentālā aprūpe 2 3  

Toksikoloăija 2 3  

Milit ārā medicīna 1 1.5  

Katastrofu medicīna 1 1.5  

 
C daĜa ( brīva izvēle) 

Svešvaloda  

Bibliogrāfija  

Ergonomija  

Lietišėā etiėete 

 

 

6 

 

 

9 

 

Prakse 

Kl īniskā prakse 12 18  

Kvalifik ācijas prakse 10 15  

Gala pārbaudījumi 

Kvalifik ācijas darba izstrāde un aizstāvēšana 8 12 

 

 

Tēmas nosaukums:  
4.4. Atzīmju sistēma un, ja pieejami, norādījumi par atzīmju sadalījumu: 

 

 

 

Atzīme ( nozīme ) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 
studentu vidū 

10 ( izcili )  
9(teicami)   
8(Ĝoti labi)   

7(labi)  

6(gandrīz labi)  

5(viduvēji)   

4(gandrīz viduvēji)   

3-1(neapmierinoši)   
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4.5. Kvalifikācijas klase: „ Standarta”  

Kvalifik ācijas klases „ Standarta” piešėiršanas kritērijus skat.6.1. punktā. 

 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS FUNKCIJU 

5.1. Tiesības  turpināt studijas:  
Turpin āt studijas bakalaura vai otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības programmās, 

iespējama kredītu pārnese 
 
5.2. Profesionālais statuss:  Dod tiesības strādāt  ārsta palīga profesijā 

 

6.PAPILDINFORM ĀCIJA 

6.1. Papildinformācija: 

 Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Nr.  
 
 
 Liepājas medicīnas koledžas pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma ir akreditēta  
 
  
Papildinājums punktam 4.5.  
 Kvalifikācijas klases „ Standarta” piešėiršanas kritēriji: - izpild ītas visas programmas prasības 
 

Ceturtais kvalifik ācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt 
sarežăītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu. 

 
Papildinājums punktam 4.4.   
kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīme rēėina kā: aw=sum(a*f)/sum(f), 

kur: aw-svērtā vidējā atzīme,  a- studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daĜas kursu, 

 f- šā kursa apjoms kredītpunktos  
 

6.2. Sīkākas informācijas avoti: 

Liepājas medicīnas koledža, 

RiĦėu iela 24/26, Liepāja, Latvija LV 3405, telefons:+371 634 42118, +371 634 84632, 

fakss +371 634 84635, e-pasts: medskola@navigators.lv 

Akadēmiskās Informācijas centra kontaktinformāciju: 

    VaĜĦu ielā 2, Rīga, Latvija, LV-1050,  
    telefons +371-7-225155, fakss: +371-7221006 , e-pasts: ieva@aic.lv 

 

7. PIELIKUMA APSTIPRIN ĀJUMS 

 

7.2.  Datums:  
 
 
7.3.  Paraksts: ___________________________  G. Pacunska 
 
 
 
7.4.  Parakstītāja ieĦemamais amats: Direktore 
 
7.5.  Oficiāls zīmogs: 
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Pielikums Nr. 4 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

IZGLĪTĪBAS   UN   ZINĀTNES MINISTRIJA 
VAěĥU IELA 2, RlGA. LV 1050, LATVIJA •  TĀLRUNIS 7222415   ■   FAKSS 7213992 

LICENCE 

Izsniegta             Liepājas medicīnas koledžai 

par tiesībām īstenot 

pirmā   līmeĦa   profesionālās   augstākās   izglītības   programmu „Ārstniecība” 
(4172100) ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai 

Licences termiĦš   3 gadi 

Licences izsniegšanas datums 29.12.2005.  

 Licences izsniegšanas vieta     Rīga, Latvijas Republika 

Licences Nr. 041019-2 
 
 
 

                   Valsts sekretāra 

                         Valsts sekretāra 
L.Mankovs 
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Pielikums Nr. 5 
Labdien, Liepājas medicīnas koledžas studenti! 

 
Mums, Liepājas medicīnas koledžas pasniedzējiem, ir nozīmīgas Jūsu domas par studiju procesa 
kvalitāti, kas ietver teorētisko un praktisko lekciju analīzi. Anketēšanas rezultāti ir būtiski 
pasniedzēju individuālā darba procesa un kopējā koledžas attīstības procesā.  
Lūdzu savu viedokli anketās paust pēc iespējas objektīvi!!! 
Anketas saĦems visu trīs kursu studenti – respondenti. Anketās satopama jautājumu dažādība, 
pamatojoties uz atbilstību attiecīgajam studiju laika procesam. Aizpildītās anketas lūdzu atgriezt 
saviem kuratoriem. 
 Pateicamies par sapratni un atsaucību! 
 

Anketa koledžas studentiem  
 

1. Pēc Jūsu domām LMK studiju process ir veicinājis Jūsu: 
(atzīmēt secībā no 1-7, ar skaitli 1 atzīmējot lielāko vērtību) 

o Patstāvību 
o Atbildību 
o Pieredzi 
o Saskarsmes pilnveidi 
o Pašanalīzi 
o Izpratni par komandas darbu 
o Empātiju 

 
2. Kā Jūs vērtējat lekciju plānojumu 1.kursa ietvaros: 
 
3. Ja Jūsu vērtējums ir apmierinoši vai neapmierinoši, lūdzu norādīt svarīgākos iemeslus, tāpat, 

ja vēlaties atzīmēt ko pozitīvu, tas būs mums nozīmīgi: 
 
4. Kuras no minētām darba metodēm pārsvarā tiek izmantotas lekcijās: 
(atzīmēt secībā no 1-7, ar skaitli 1 atzīmējot lielāko vērtību) 

o Kodoskopa materiāli 
o Uzskates materiāli 
o Diskusija 
o Lomu spēles 
o Grupu darbs 
o Video 
o CD 
o Citi  

 
5. Kā Jūs vērtējat studiju programmas apguves intensitāti kursa ietvaros kopumā (gaidām arī Jūsu 
ieteikumus): 
 
6. Ja Jūsu vērtējums ir apmierinoši vai neapmierinoši, lūdzu norādīt svarīgākos iemeslus, tāpat, ja 
vēlaties atzīmēt ko pozitīvu, tas būs mums nozīmīgi: 
 
7. Kā Jūs vērtējat prakšu plānojumu 2. semestrī. 
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8. Ja Jūsu vērtējums ir apmierinoši vai neapmierinoši, lūdzu norādīt svarīgākos iemeslus, tāpat, ja 
vēlaties atzīmēt ko pozitīvu, tas būs mums nozīmīgi. 
 
9. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar koledžas docētājiem. 
 
10. Norādiet skalā no 1 – 10, cik lielā mērā Jūs motivē docētāju attieksme koledžā apgūt vielu 
dažādos priekšmetos kopumā (izvēlēto skaitli apvelkot): 
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
11. Norādiet skalā no 1 – 10, cik lielā mērā Jūs uzskatāt, ka paši esat motivēti apgūt izvēlēto 
specialitāti kopumā (izvēlēto skaitli apvelkot): 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
 
Nākošā jautājumu sadaĜā nekautrējaties būt objektīvi, norādot kā pozitīvo tā negatīvo, jo jebkurā 
gadījumā nav tā, ka nevarētu būt labāk! 
 
12.Norādiet uz iespējamiem trūkumiem (uzskates materiāli, lekciju norise, docētāju attieksme utt.) 
lekciju laikā: 
 
13. Norādiet uz iespējamiem trūkumiem (uzskates materiāli, nodarbību norise, studentu 
darbošanās iespēja utt.) praktisko nodarbību laikā koledžā: 
 
14.Norādiet uz iespējamiem trūkumiem prakšu laikā veselības aprūpes iestādēs (darbības 
apjoms, personāla un prakšu vadītāju attieksme, noslogojums utt.). 
 
 

Pateicamies par atsaucību!
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Pielikums Nr. 6 
       IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 

    LIEPĀJAS MEDICĪNAS KOLEDŽA 
RIĥĖU 24/26. LIEPĀJA. LV-3405, tālruĦi: 34 42118. fakss 34 84635 Konta Nr. 
LV62TREL2154170031100  Valsts kase, kods TREL LV21, reă. Nr. 900000036346 

2005.gada 8. decembris 

Nodomu protokols 

Liepājā 

Par ārstu palīgu pirmā līmeĦa profesionālas augstākas izglītības 
turpināšanas iespējām. 

Pamatojoties uz 30.08.2005. MK noteikumiem Nr 650 „ Augstākas izglītības programmu 

licencēšanas kārtību” 4. panta 4.8. apakšpunktu. Liepājas Medicīnas koledža, direktores 

Gunvaldas Pacunskas personā un Rīgas Medicīnas koledža, direktores Janas Savdonas 

personā, vienojas garantēt iespējas studentiem turpināt izglītības apguvi ārstu palīgu pirmā 

l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmā Rīgas Medicīnas koledžā, ja tiek 

pārtraukta Liepājas Medicīnas koledžas studiju programmas īstenošana vai darbība. 

Liepājas Medicīnas koledža    Rīgas Medicīnas koledža 

    

 

 
 

G.Pacunska Direktor J Savdona Dire 



Pielikums nr. 7 

Saraksts ar nepievienotiem dokumentiem. 

N.p.k.  Dokuments Dokumenta atrašanās vieta 
1.  Liepājas medicīnas koledžas akreditācijas lapa Koledžā 
2.  Liepājas medicīnas koledžas nolikums Kancelejā 
3. Iekšējās kārtības noteikumi Direktores vietniece mācību darbā 
4. LMK studentu studiju darbu izstrādāšanas un 

vērtēšanas nolikums 
LMK bibliotekā 

5. UzĦemšanas noteikumi Pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmās Liepājas medicīnas koledžā 

Direktores vietniece mācību darbā 

6. Aptaujas materiāli ( studentu anketas) Studiju daĜa 
7. Liepājas medicīnas koledžas bibliotekas 

noteikumi 
LMK  bibliotekā 
 

8. Koledžas līgumi ar studējošiem Kancelejā 
9. Līgumi ar prakšu vietām Kancelejā 
10. Budžeta tāme Grāmatvedībā 
11. Nolikums par studējošo kredīta piešėiršanas 

kārtību LMK  
Direktores vietniece mācību darbā 

12. Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību Direktores vietniece mācību darbā 
13. LMK studiju prakses nolikums Direktores vietniece mācību darbā, 

studiju daĜa 
14. Revīzijas komisijas nolikums Komisijas priekšēdētāja 
15. Studentu pašpārvaldes nolikums Pašpārvaldes vadītāja 
16. Nolikums par akadēmiskajiem un 

administratīvajiem amatiem 
Direktores vietniece mācību darbā 

17. Nolikums par mācībspēku, docentu un nodaĜu 
vadītāju vēlēšanām 

Direktores vietniece mācību darbā 

18. Stipendiju nolikums Direktores vietniece mācību darbā 
19. Koledžas padomes protokoli Sēžu sekretārs 
20. Profesijas standarts Direktores vietniece mācību darbā 
21. Eksāmenu protokoli Kanceleja 
22. Kontrolējošo institūciju veikto pārbaužu akti Kanceleja 
23. Darba plāns 2008/2009 studiju gadam  Direktores vietniece mācību darbā 
24. Studiju programmas padomes darba protokoli Studiju daĜa 
25. Vienošanās protokols par studentu 

pārĦemšanu LMK likvidācijas gadījumā 
Kancelejā 

26. LMK Studiju programmas organizatoriskais 
plāns 

Direktores vietniece mācību darbā  

27. Informācija, kas apliecina, ka 50% ievēlētā 
akadēmiskā personāla strādā koledžā 
(Vienošanās protokoli) 

Direktores vietniece mācību darbā 

 
 
 
 



  

 148

Pielikums Nr.8 
Akadēmiskā personāla saraksts. 

N.p
.k 

Akadēmiskais 
personāls 

Zinātniskais/ 
Akadēmiskais grāds 

IeĦemamais 
amats 

Pamatdarbs vai 
savienotājs 

Studiju kursi 

1. Gunvalda Pacunska Ārsta grāds lektore pamatdarbā latīĦu terminoloăija, 
fizioloăija 

2. Tamāra Razuvajeva Ārsta grāds docente pamatdarbā Propedeitika, klīniskā 
farmakoloăija 

3. Santa Bula Pedagoăijas maăistrs lektore pamatdarbā profesionāli tehniskās 
iemaĦas 

4. Inga Krēvica Sociālā darba maăistrs 
 

lektore pamatdarbā ginekoloăija un neatliekamā 
palīdzība 

5. Kristīne Svara Sociālā darba maăistrs lektore pamatdarbā Higiēna, socioloăija, bioloăija 
6. Evita Jaure Pedagoăijas maăistrs lektore pamatdarbā lietišėā informātika 
7. Dina Berloviene Ārsta grāds, pedagoăijas 

maăistrs 
lektore pamatdarbā anatomija, ergonomika 

8. Alda Dzērve Pedagoăijas maăistrs lektore pamatdarbā bibliogrāfija 
9. Līga Ēriksone Sociālā darba maăistrs lektore pamatdarbā Profesionāli tehniskās 

iemaĦas 
10. Kristīne Ozola Pedagoăijas doktorante lektore pamatdarbā saskarsmes psiholoăija, 

pedagoăija 
11. Andžela Stūre Veselības zinātĦu 

maăistrs 
lektore pamatdarbā Ekstrem. situāc. psiholoăija,  

acu un LOR slimības  
12. Gunta Bēta Pedagoăijas maăistrs docente pamatdarbā profesionāli tehniskās 

iemaĦas 
13. Dagnija Hartmane Pedagoăijas doktorante lektore pamatdarbā angĜu valoda 
14. Inga Petermane Ārsta grāds, Pedagoăijas 

maăistrs 
docente pamatdarbā Propedeitika, bērnu slimības 

un neatliekamā palīdzība 
15. Antonija Zāăere Ārsta grāds lektore pamatdarbā nervu slimības, psihiatrija 
16. Ira Stūre Veselības zinātĦu 

bakalaurs 
lektore pamatdarbā Profesionāli tehniskās 

iemaĦas 
17. Ilze Gaile Sociālo zinātĦu doktorante lektore pamatdarbā pētniecība, profesionāli 

tehniskās iemaĦas 
18. Normunda OzoliĦa Kvalitātes vadības 

maăistrs 
lektore pamatdarbā Lietvedība 

19. Austra Vītola Vidējā profesionālā asistents pamatdarbā Ētika un releăija 
20. Dace Zemīte Ārsta grāds lektore savienotājs mikrobioloăija, vispārējā 

farmakoloăija, infekcijas 
slimības 

21. Māris NaĜevaiko Ārsta grāds lektors savienotājs Ėirurăija un neatliekamā 
palīdzība 

22. Ramona Kalna  lektore savienotājs onkoloăija 
23. Ivars Strazds Ārsta grāds lektors savienotājs militārā medicīna 
24. Zinaīda Plavoka Ārsta grāds lektore savienotājs ādas un seksuāli 

transvesīvās slimības 
25. Dana Priede Pedagoăijas bakalaurs  

Feldšere 
lektore savienotājs profesionāli tehniskās 

iemaĦas, NP dienests un 
vadība 

26. Iveta Šime Ārsta grāds lektore savienotājs Terāpija un neatliekamā 
palīdzība 

27. Irina Tihimirova Ārsta grāds lektore savienotājs Toksikoloăija, intensīvā 
terāpija 

28. Helēna KārkliĦa Ārsta grāds, doktorante lektore savienotājs Vispārējā patoloăija 
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Pielikums Nr.9 
 
Augstākās izglītības programmas studiju kursu saraksts. 
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 Vispārizglītojošie mācību kursi            
1. Humanitāro zinātĦu kurss            
1.1. LatīĦu valoda 2 KP 20 20 20 Iesk. 2      
1.2. Saskarsmes psiholoăija 2 KP 48 46 26 Iesk. 1 1     
1.3. Ekstremālo sit. psiholoăija 1 KP 18 10 12 Iesk.   1    
1.4. Lietvedība 1 KP 16 12 10 Iesk.    1   
1.5. Svešvaloda 4 KP 61 49 50 Iesk. 1 1 1 1   
1.6. Vispārējā psiholoăija 1 KP  18 16 6 Iesk.  1     
2. Sociālo zinātĦu kurss            
2.1. Socioloăija 1 KP 12 14 14 Iesk. 1      
2.2. Pētniecība 3 KP 42 38 40 Iesk.   1 1 1  
2.3. Pedagoăija 1KP 14 14 12 Iesk.    1   

3. 
Dabas zinātĦu un informācijas 
tehnoloăijas kurss 

           

3.1. Anatomija 3 KP 32 52 36 Eks. 2 1     
3.2. Fizioloăija 3 KP  68 18 34 Eks. 1 2     
3.3. Vispārējā patoloăija 2KP 40 14 26 Iesk.   2    
3.4. Bioloăija un ăenētika 1KP 20 8 12 Iesk. 1      
3.5. Mikrobioloăija 2KP  32 24 24 Iesk. 2      
3.6. Higiēna 2KP 40 18 22 Iesk. 2      
3.7. Lietišėā informātika 2KP  11 44 25 Iesk. 1 1     

 Kopā vispārizglītojošie mācību kursi: 
31 
KP 492 397 369  14 7 5 4 1  

 NOZARES STUDIJU KURSI            
1. Farmakoloăija 3 KP 48 34 38 Iesk. 1 2     
2. Profesionāli tehniskās iemaĦas 7 KP 90 128 62 Eks. 1 2 2 1 1  
3. Propedeitika 4 KP 66 46 48 Eks. 2 2     
4. Klīniskā farmakoloăija 3 KP 64 22 34 Eks.   2 1   
5.  Pirmā palīdzība un intensīvā terāpija 4 KP 78 42 40 Eks.  1 1  2  

6. 
Neatliekamās palīdzības dienests un 
vadība 

1 KP 18 14 8 Iesk. 1      

7. Pediatrija un neatliekamā palīdzība 4 KP 74 38 48 Eks.   2 1 1  

8. 
Iekšėīgās slimības un neatliekamā 
palīdzība 

5 KP 96 44 60 Eks.   2 1 2  

9. Infekcijas slimības 2 KP 34 18 28 Iesk.    1 1  
10. Dzemdniecība un ginekoloăija 4 KP 104 26 30 Eks.   1 3   
11. Ādas un seksuāli transmisīvās slimības 1 KP 20 14 6 Iesk.   1    
12. Ėirurăija un traumatoloăija 5 KP 102 60 38 Eks.   2 1 2  
13. Onkoloăija 1 KP 18 10 14 Iesk.     1  
14. Neiroloăija 2 KP 38 22 20 Iesk.   1 1   
15. Acu slimības un LOR slimības 1 KP 20 12 8 Iesk.     1  
16. Katastrofu medicīna 1 KP 12 18 10 Iesk.      1 
17. Militārā medicīna 1 KP 22 12 6 Iesk.      1 
18. Psihiatrija un mentālā aprūpe 2 KP 38 22 20 Iesk.     2  
19. Toksikoloăija 2 KP 36 30 14 Eks.     2  
 Kopā nozares mācību kursos: 53 978 612 532  5 7 14 10 15 2 
 IZVĒLES KURSI 6 KP 192 152 136 Iesk. 1 1 1 1 2  

 KOPĀ MĀCĪBU NEDĒěĀS 
90 
KP 

1662 1161 1037        

 PRAKSE 22      5  5 2 10 
 KVALIFIKĀCIJAS DARBS 8          8 

 KOPĀ VISĀ MĀCĪBU LAIKĀ: 
120 
KP     20 20 20 20 20 20 

 
P.S. Pamatojoties uz MK 2001. gada 20. marta noteikumiem Nr. 141, grozījumiem 2007. gada 
29. maijā (prt. Nr. 3125 ) MK noteikumiem Nr. 347, studiju programmas priekšmetos ir integrēts 
UzĦēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modelis 6 KP apjomā. 
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