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RĪGAS STRADIĥA UNIVERSIT ĀTE 
Reă.Nr. 3341202042 

Dzirciema iela 16, Rīga, LV – 1007, tel. 7409230; rsu@rsu.lv 
Rīga,  
 

LR Izglītības un zinātnes ministrijai 
Augstākās izglītības un zinātnes departamentam 

 
 

Pieteikums studiju programmas akreditācijai 
 

 
Rīgas StradiĦa universitāte piesaka akreditācijai 
akadēmisko studiju programmu: 
 
 
 
1. Studiju programmas nosaukums Māszinību maăistrantūra 

 
2. Studiju programmas kods 
 

4572300 

3. Studiju programmas īstenošanas 
ilgums 
 

4 semestri(2 studiju gadi) 

4. Studiju programmas apjoms 
 

80 KP 

5. Prasības, sākot studiju programmas 
apguvi 
 

Māsas grāds 

6. Iegūstamais grāds 
 

Veselības zinātĦu maăistra grāds 
veselības aprūpē 

7. Programmas īstenošanas vieta 
 

Rīga 

8. Augstskolas nosaukums Rīgas StradiĦa universitāte 
9. Studiju programmas īstenošanas veids 
 

Pilna laika klātienes studijas 

10. Atbildīgais par akreditāciju Izgl. zin. maă., vesel zin. maă., lekt. I. 
DieviĦa(p.k. 250769 – 11283) 

 
 
 
 
 
 
 
Rīgas StradiĦa universitātes rektors                                     Prof. J.Vētra 
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RĪGAS STRADIĥA UNIVERSIT ĀTE 
 

MĀSZINĪBU FAKULT ĀTE 
 
 

AKAD ĒMISKĀS MĀSZINĪBU MAĂISTRATŪRAS PILNA LAIKA KL ĀTIENES 
studiju programmas pašnovērt ējums 

 
 

1. STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA 
Akadēmiskā veselības zinātĦu maăistra veselības aprūpē studiju programma veidota 
saskaĦā ar Latvijas izglītības likumu, Augstskolu likumu, LR Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.2, RSU Senāta un citu normatīvo aktu prasībām par studiju programmu 
izveidi. Studiju programma veidota kā pakāpeniskas, mūžizglītības koncepcijai 
atbilstošas studijas, kas sniedz iespēju apgūt zināšanas, kas nepieciešamas akadēmiski 
izglītotai māsai. 
 
Studiju programmu veido A, B, un C daĜas studiju kursi, to īsteno pilna laika klātienes 
formā 4 studiju semestru laikā. Programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti.  
 
Studiju programmu īsteno RSU docētāji(profesori, asociētie profesori, docenti, lektori) 
un pieaicinātie pasniedzēji. 
 

 
2. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 
 
Veselības aprūpes sistēmas sakārtošana Latvijā prasa augstu aprūpes līmeni visās veselības 
aprūpes nozarēs. 
Māsām ir svarīga loma veselības aprūpē. Tām ir dažādas lomas un uzdevumi, atkarībā no 
viĦu vietas veselības aprūpes sistēmā un iespējas ietekmēt lēmumus, kas attiecas uz veselības 
aprūpes sistēmu. Dažāds ir arī ieguldījums, ko māsas var sniegt, tas ir atkarīgs no saĦemtās 
izglītības. 
 
2.1. Studiju programmas mērėis ir sagatavot māsu ar izkoptām analītiskām spējām un 
kritisku domāšanu, kas lieto zinātniskas metodes un citus izziĦas veidus, lai risinātu dažādas 
situācijas un problēmas veselības aprūpē. 
 
Maăistra programma māszinībās piedāvā iegūt padziĜinātas zināšanas māsu zinātnē, 
veselības veicināšanā, kvalitātes vadībā, pedagoăijā, pētniecībā, kā arī vispusīgi izglītot 
kultūras vēsturē, reliăijas psiholoăijā un menedžmenta un tirgus ekonomikas pamatos. 
 
 
Studiju programmas uzdevumi: 
 

• Īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi māszinībās 
• Attīstīt māsas vadības prasmi, lai uzlabotu aprūpi un izglītošanu indivīdiem, grupām 

un sabiedrībai 
• Attīstīt zinātniskas pētniecības prasmi 
• Sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos 

apstākĜos vietējā un starptautiskajā darba tirgū 
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2.2. UzĦemšanas noteikumi: 
 
       RSU Māszinību maăistratūrā studiju process tiek nodrošināts par valsts budžeta 
līdzekĜiem vai par maksu. 
       Maăistratūrā uzĦem personas ar māszinību grādu konkursa kārtībā pēc sekmīgi 
nokārtota: rakstiska iestājpārbaudījuma - esejas par plānotā maăistra darba tēmu; 

- pārrunām; 
- izturēta reflektantu konkursa. 

Ārpus konkursa uzĦemšana notiek saskaĦā ar RSU uzĦemšanas noteikumiem. Studiju 
programmu apgūt ir tiesības visiem Latvijas Republikas pilsoĦiem un LR pastāvīgajiem 
iedzīvotājiem neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokĜa, rases un nacionālās 
piederības, politiskajiem uzskatiem un reliăiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. 
Citu valstu pilsoĦi studiju programmā var tikt uzĦemti uz līguma pamata studijām par 
maksu, saskaĦā ar RSU UzĦemšanas noteikumiem un Instrukciju par studijām RSU.  
 
2. 3. Studiju programmas saturs, apjoms un ilgums 
 
Studiju īstenošanas veids: pilna laika klātienes studijas  
Studiju ilgums: Atbilstoši Augstskolu likumam 2 gadi (4 semestri) 
 
Studiju apjoms ir 80 kredītpunkti. Semestrī maăistrantiem jānoklausās kursi 20 kredītpunktu 
apjomā jeb 40 kredītpunktu apjomā gadā.  
 
 Studiju slodze – 30% kontaktstundas 
                           70% pastāvīgais darbs 
 
Kredīpunktu sadalījumu pa programmas daĜām un semestriem skat. 1.tabulā. 

 
1. tabula. Kredītpunktu sadalījums pa A, B, un C programmas daĜām un semestriem 
Programmas 
daĜa 

Kopā  
KP 

Semestris    

  1 2 3 4 
A daĜa 67 14 13 20 20* 
B daĜa 7 3 4 0 0 
C daĜa 6 3 3 0 0 
Kopā 80 20 20 20 20 
* - Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana 
 
A daĜas studiju kursi ietver pamata kursus, kuros maăistranti paplašina un padziĜina 
teorētisko zināšanu bāzi, izkopj māsu prasmes māsas – pacienta attiecību veidošanā un 
izpratnē, psiholoăiskā atbalsta došanā , kā arī zināšanas un iemaĦas grupu organizācijā, 
to psiholoăijā, pedagoăijā un vadīšanā. A daĜas kursi ir obligāti, to apjoms – 67 
kredītpunkti, kas atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.2 par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu.  
 
B daĜas studiju kursi ir obligātās izvēles studiju kursi, kuri veidoti ar mērėi attīstīt 
padziĜinātu māsu zinātnes izpratni. No piedāvātajiem 14 kredītpunktiem jāizvēlas 7 
kredītpunkti, šo izvēli saskaĦojot ar programmas vadītāju.  
 
C daĜas kursi ir brīvās izvēles kursi, kuros studenti pēc izvēles var apgūt zināšanas, 
kuras vēlāk var palīdzēt profesionālajā darbā. C daĜu veido 12 kredītpunktu piedāvājums, 
no kuriem maăistrantam jāizvēlas 6 kredītpunkti. 
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4. semestrī maăistranti izstrādā maăistra darbu un to aizstāv(skat. pielikumu). 
 
2. tabula.  Studiju programmas A daĜa 
 
Studiju kursi Kop ā KP Docētājs 
Kvalitātes vadība 
pacientu aprūpē 

4 Mag.paed. S. LapiĦa 

Infekciju kontrole 4 Dabaszin.maă.(asist.) D.Platace 
Veselības veicināšana 
māsu prakses ietvaros 

3 Mag. paed.; ves.zin. maă. ves. 
apr., LU doktorante I.OdiĦa 

Māsu prakses attīstība 3 Izgl.zin.maă., 
vesel.zin.maă.(lekt.) I.DieviĦa 

Māsu zinātnes 
pētniecības metodes 

5 Vesel apr. zin. maă. dr. L.Cibule;  
Dr.med.(asoc.prof.) I.Millere 

Bioloăiskā statistika 4 Dr.biol. (asoc. prof.) U.Teibe 
Tirgus ekonomikas 
pamati un menedžments 

4 Mag. eoc. M.Kakse 

Māsu zinātnes izglītības 
programmas plānošana 

4 Mag.paed. S. LapiĦa 

Sabiedrības veselība 4 Dr. Z.Kalnbērza 
Psihoterapija un 
psihodinamiskā 
psihiatrija 

4 Dr.med.(lekt.) Z.Blaua 

Pedagoăija 4 Mag.paed. Ē. Lanka 
Ievads reliăijas 
psiholoăijā 

4 Doc. theol.(doc.) G.Līdums 

KOPĀ 51  
 
 
 

3. tabula. Studiju programmas B daĜa 
 
Studiju kursi Kop ā KP Docētājs 
Transkulturālās zinības 
māsu praksē 

3 Izgl.zin.maă., 
vesel.zin.maă.(lekt.) I.DieviĦa 

Māsu zinātnes teorijas 3 Ves.zin.maă. A.Melbārde-
Kelmere 

Māsu prakses ētika 4 Mag. paed.; ves.zin. maă. ves. 
apr., LU doktorante I.OdiĦa 

Medicīnas vēsture 4 Asoc.prof. J.Salaks 
KOPĀ 14/7  

 
4. tabula. Studiju programmas C daĜa 
 
Studiju kursi Kop ā KP Docētājs 
Kultūras vēsture 3 Doc. sc. soc. D. Beitnere 
Mākslas vēsture 3 Doc. sc. soc. D. Beitnere 
Integratīvā medicīna 3 Dr., doc.I. Kudrjavcevs 
Sporta pedagoăija 3 Asoc. prof. V. Arnis 

KOPĀ 12/6  
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  Studiju process ir organizēts atbilstoši Rīgas StradiĦa universitātes Satversmei, Augstskolu 
likumam un normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaĦā ar 
RSU Senātā pieĦemtajiem studijas reglamentējošiem dokumentiem. 
       Pabeidzot Māszinību maăistratūru, students iegūst Veselības zinātĦu Maăistra grādu 
veselības aprūpē, kas dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā. 
 

  Studijas ir pilna laika klātienes studijas un izmantotās studiju formas ir 
kontaktstundas: lekcijas, semināri, diskusijas un maăistrantu patstāvīgais darbs(grupu 
projekti, individuāli projekti, esejas, literatūras analīze, referātu sagatavošana un to 
apspriešana), sagatavoto projektu prezentācija. Lietoto mācību metožu mērėis ir 
pilnveidot maăistrantu spēju kritiski analizēt situācijas un problēmas, lietojot teorētiskās 
zināšanas, loăiski vērtēt situāciju attīstību nākotnē un pieĦemt lēmumus problēmu 
atrisināšanai, attīstīt savstarpējas saskarsmes prasmes, spēju strādāt gan individuāli, gan 
grupā, sadarbojoties ar citiem veselības aprūpes speciālistiem. 
 
Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu sastāda            1 :      3,5. 
 

2.4. Studiju programmas struktūra.  
2.4.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas. 
Sakarā ar neproporcionālu laika sadalījumu studiju priekšmetu apguvei un maăistra darba 
izstrādei, kā arī grūtībām realizēt nepieciešamo kontaktstundu apjomu, 2003./04.ak.g. tika 
pieĦemts lēmums sadalīt studiju priekšmetus 3 semestros, maăistra darba izstrādei atstājot 4. 
semestri. 
ĥemot vērā nepieciešamību sagatavot konkurētspējīgus speciālistus strauji mainīgos 
apstākĜos veselības aprūpē un attīstīt pētniecību māszinībās, tāpat sekojot izmaiĦām studiju 
programmu pilnveidē, kopumā studiju programma ir papildināta ar vairākiem jauniem 
studiju priekšmetiem(studiju priekšmetu programmu aprakstus skat. pielikumā) : 
 „Kvalit ātes vadība pacientu aprūpē” 
„Infekciju kontrole” 
„Transkulturālās zinības māsu praksē” 
„Sabiedrības veselība”  
 „Integratīvā medicīna” 
„Sporta pedagoăija”. 
 
2.4.2. Studiju priekšmetu programmu būtiskas satura izmaiĦas nav notikušas.  
2003./2004.ak. gadā notika pāreja no obligāto(A) studiju priekšmetu sadalījuma uz 
obligāto(A), obligātās izvēles(B) un brīvās izvēles(C) studiju priekšmetu sadalījumu. 
 

  2.5. Studentu pētnieciskais darbs. 
Studiju procesā liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam, kas vērsts 
uz literatūras kritisku analīzi, pētniecības plāna un metodikas izvēli, referātu, eseju 
sagatavošanu, kā arī maăistra darba izstrādi un aizstāvēšanu. Studiju laikā maăistranti 
papildina un padziĜina zinātniskā pētījuma veikšanai nepieciešamās zināšanas un 
iemaĦas. Tās tiek apgūtas šādos kursos: Māsu zinātnes pētniecības metodes un Datorika 
un statistika. Kursa „Māsu zinātnes pētniecības metodes” ietvaros paredzēta viena 
uzstāšanās zinātniskajā konferencē vai seminārā, sagatavojot prezentāciju; piedalīšanās 
ar referātu RSU, profesionālo asociāciju konferencēs. 
4.semestrī maăistranti raksta maăistra darbu.  
Maăistra darba Māszinībās aizstāvēšanas kārtību nosaka Nolikums par Maăistra grāda 
Māszinībās iegūšanas kārtību RSU. 
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2.6. Vērt ēšanas sistēma. 
2.6.1. Studējošie: 
Skaits programmā – 1.studiju gads: 17 studenti 
                                    2.studiju gads: 13 studenti 
1. kursā imatrikulēto skaits: 20 studenti 
Absolventu skaits kopš 2000.gada: 14 absolventi 

2.6.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles 
pamatojums un analīze. 
 

       Māszinību maăistratūras programmas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir regulāra 
studiju priekšmetu programmu satura analīze un izvērtējums Māszinību docētāju grupas 
sēdēs un Māszinību fakultātes domes sēdēs.  

 
       Māszinību maăistratūras studiju programmas apguve tiek vērtēta atbilstoši 
izvirzītajam programmas mērėim un uzdevumiem, kā arī atsevišėu studiju programmu 
mērėiem un uzdevumiem. Par studiju programmas apguvi nepieciešams iegūt pozitīvu 
vērtējumu. Vērtēšanas pamatforma ir ieskaite. Studiju rezultātus vērtē 10 (desmit) ballu 
skalā. Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi: 

� Studentam nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas satura apguvi, 
t.i., pārbaudes darbi un gala pārbaudījums(ieskaite vai eksāmens) ir vērtēts 
vismaz ar atzīmi “gandrīz viduvēji” (4 balles); 

� Students ir sekmīgi izpildījis citas studiju priekšmeta apguves vērtēšanas 
prasības: savlaicīgi iesniedzis mājas darbus; nodarbību apmeklētība sastāda 80%. 

  
2.6.2. Novērtēšanas biežums, izvēles pamatojums. 
Notiek studiju kursa nobeigumā. To nosaka katra studiju priekšmeta programmas 
vadītājs atbilstoši studiju priekšmeta saturam un izvēlētajām pārbaudes formām. Tiek 
vērtēts studentu pastāvīgais darbs(mājas darbi, kontroldarbi, prezentācijas semināri), 
spēja integrēt iegūtās zināšanas. Šāda pieeja ir objektīva un piemērota nepilna laika 
studiju procesam. 
 
2.7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 
2.7.1. Studējošo aptauju rezultāti un analīze. 
Lai noskaidrotu studentu attieksmi pret maăistra studiju programmu kopumā, kā arī 
atsevišėiem studiju programmas priekšmetiem, tiek veikta studentu aptauja. Datu 
vākšana turpinās, bet iegūtā un apkopotā informācija Ĝauj secināt, ka: 

� Studiju mācību kursu pasniegšana tiek vērtēta – no” apmierinoši” līdz  “labi”. 
Acīmredzot jāpilnveido atsevišėu mācību kursu saturs vai pasniegšanas forma; 

� Sniegtās informācijas apjoms kopumā atzīts par piemērotu maăistra līmeĦa 
studijām; 

� Studenti atzīst nepieciešamību pēc papildus izdales materiāliem un literatūras. 
 
2.7.2.Absolventu un darba devēju aptaujas.  
Lai iegūtu atgriezenisko saiti un ievāktu informāciju par absolvētās studiju programmas 
noderību un apgūto zināšanu izmantojamību darba tirgū un tālākās karjeras veidošanā, ir 
izstrādāta anketa, datu vākšana turpinās.  
Jau iegūtā informācija Ĝauj secināt, ka: 

• aptaujātie absolventi un darba devēji ir vienisprātis, ka nepieciešams stiprināt 
saikni starp teoriju un praksi,  

• attīstīt un pilnveidot pētniecību un tās rezultātus integrēt praksē. 
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2.7.3. Programmas beidzēju nodarbinātība. 
Maăistra studiju absolventi ir sekmīgi pieteikuši sevi Latvijas darba tirgū un strādā darba 
vietās, kas atbilstošas iegūtai izglītībai: RSU Māszinību fakultāte, Latvijas māsu 
asociācija, Medicīnas profesionālās izglītības centrs, LU Māszinību fakultāte, Rīgas 
5.medicīnas koledža, Rīgas Sarkanā Krusta koledža, LR Labklājības ministrija, ieĦem 
vadošos galveno māsu, izglītības māsu un nodaĜu virsmāsu amatus lielākajās Rīgas un 
Latvijas slimnīcās.  
 
 
2.8. Salīdzinājums ar divām citās valstīs īstenotām tāda paša līmeĦa programmām.  
Akadēmiskā Māszinību maăistra studiju programma pilnveidota analizējot līdzīga profila 
maăistra studiju programmas māszinībās un pacientu aprūpē Lietuvā, BeĜăijā, Holandē 
un Somijā. Lai izvērtētu šīs programmas atbilstību no starptautiskās atzīšanas viedokĜa, 
tika pētīts citu augstskolu studiju programmu piedāvājums, analizēta studiju programmu 
atbilstība Eiropas programmu standartiem.(Skat 5. tabulu). 
 
5. tabula. Salīdzinājums ar divām tāda paša līmeĦa programmām.  
 
KauĦas medicīnas universitāte(Lietuva) 
www.kmu.lt 

Tamperes universitāte(Somija) 
www.uta.fi 

Kopējais studiju ilgums: 2 gadi(4 semestri) 
 
Apjoms: 80 KP 
 
Iegūstamais grāds:  
Veselības zinātĦu maăistra grāds aprūpē un 
rehabilitācijā 
 
Studiju kursi:  
1.sem.:Māsu teorijas un prakses attīstība; 
veselības aprūpes kvalitātes novērtēšana; 
informācijas tehnoloăijas; sabiedrības 
veselība un finansēšana; aprūpes teorijas un 
prakses attīstība 1; veselības aprūpes un 
rehabilitācijas sistēma; saskarsme =20KP 
2.sem.: pētniecības darbs; ētika un 
likumdošana; aprūpes teorijas un prakses 
attīstība 2; kvalitātes vadība; izvēles kursi 
=20KP 
3.sem.: pētniecības darbs; aprūpes 
kvalitātes metodika; aprūpes standarti;  
 klīniskie standarti māsu praksē; 
psiholoăiski - pedagoăiska konsultēšana; 
izvēles kursi = 20KP 
 
Novērtēšana: eksāmeni, ieskaites 
 
Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana:                
4. semestrī = 20 KP 

Kopējais studiju ilgums: 2gadi(4 semestri) 
 
Apjoms: 120 ECTS 
 
Iegūstamais grāds: veselības zinātĦu 
maăistra grāds 
 
 
Studiju kursi:  
Sabiedrības veselības perspektīva 4 
ECTS; gerontoloăija un geriatrija 17–39 
ECTS; garīgā veselība 16–28 ECTS; 
sociālā sistēma Eiropā 6 ECTS; veselības 
aprūpes ekonomika un statistika 10 ECTS; 
darbs un veselība 4–10 ECTS; veselības 
veicināšana 4-10 ECTS; Pētniecība un 
metodes 28 ECTS, t.sk., seminārs par 
maăistra darba tēmu 28 ECTS; literatūras 
apskats par maăistra darba tēmu 6 ECTS. 
 
Studiju forma: lekcijas, praktiskās 
nodarbības, semināri, darbs grupās, esejas, 
situāciju uzdevumi. 
 
 
Novērtēšana: eksāmeni 
 
Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana:  
maăistra darbs 40 ECTS 

 
Kā redzams studiju programmās ietvertie kursi ir obligāti un saturiski līdzīgi, vietām 
nebūtiski atšėiras studiju kursu realizācijas apjoms. Visās programmās tiek akcentētas 
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pētniecības un zinātniskā darba jomas virzienos, kas skar klīnisko praksi saistībā ar 
veselības aprūpi, kā arī kvalitātes vadību māsu praksē. 

 
3. Studiju programmas īstenošanas līdzekĜi 
                                  
 

3.1. Akadēmiskais personāls un tā kvalifik ācija 
 

Akadēmiskā personāla kopējais skaits ir 17 docētāji, tajā skaitā 6 zinātĦu doktori( no 
tiem – 5 asociētie profesori), tādējādi akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst 
Augstskolu likuma 55.panta 2.daĜas prasībām. 7 docētāji ar maăistra grādu; 3 studē 
doktorantūrā. Akadēmiskā personāla sastāvs ir praktiski nemainīgs.  
Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā ir 75% ir 
Rīgas StradiĦa universitātes štata pasniedzēji. 
Kopumā docētājiem piemīt nepieciešamā sagatavotība darbam programmas realizācijā. 
Docētāji regulāri īsteno zinātnisko un praktisko darbu. ViĦu zinātniskās aktivitātes 
apliecina dalība konferencēs un semināros Latvijā un ārpus tās, zinātnisku rakstu 
publicēšana Latvijā un ārzemēs, dalība grāmatu un zinātnisko projektu izstrādāšanā. 
Praktiskā darba vērtējumā nozīmīga ir docētāju kvalifikācijas paaugstināšana, docētāji ir 
beiguši dažāda ilguma specializētus profesionālos kursus vai apmācības programmas 
vietējo vai ārvalstu speciālistu vadībā un saĦēmuši sertifikātu(skat. docētāju CV 
pielikumā). 
Programmā strādājošo docētāju kopējo sarakstu skat. 6.tabulā. 
 

6.tabula. Docētāju kopējais saraksts.  
 
 

N.p.k. Uzvārds Amats Zinātniskais/akadēmiskais 
grāds 

1. I. Millere asoc.profesore dr.med. 
2. U. Teibe asoc.profesors dr.biol. 
3. V. Arnis asoc. profesors dr. biol. 
4. J. Salaks asoc. profesors dr. biol. 
5. R. Pētersons asoc. profesors dr. art hyst. 
6. D. Beitnere docente dr. sc. soc. 
7. L. Cibule asistente ārsta grāds,  
8. I. Kudrjavcevs docents ārsta grāds 
9. M. Kakse lektore mag.eoc. 
10. D. Platace asistente mag. biol. 
11. I. DieviĦa lektore mag.paed., ves.zin. 

maă. 
12. Z. Blaua lektore ārsta grāds 
13. I. OdiĦa pieaicinātā docētāja ves.zin.maă. 
14. S. LapiĦa pieaicinātā docētāja mag.paed. 
15. Z. Kalnbērza pieaicinātā docētāja ārsta grāds 
16. G. Līdums pieaicinātais docētājs dr.theol. 
17. Ē. Lanka pieaicinātā docētāja mag.paed. 

 
 

 
 Konkr ētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti. 
       Studiju programmas izpildīšanu nodrošina RSU dekanāts, Māszinību docētāju grupa un 
tādas RSU katedras kā Fizikas, Sabiedrības veselības un epidemioloăijas, kā arī tiek 
pieaicināts personāls no citām augstskolām, piemēram, LU Teoloăijas fakultāte, LU 
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pedagoăijas fakultāte, Mūzikas akadēmija. Trūkst māszinību speciālistu ar maăistra un 
doktora grādiem. 
 
3.2. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 
 
 Studiju programmas finansēšana notiek no RSU budžeta līdzekĜiem. 
  Auditorijas, semināru telpas, laboratorijas, kabineti: to skaita, lieluma un aprīkojuma 
atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. Māszinību docētāju grupa atrodas 
PilsoĦu ielā 13, P.StradiĦa KUS 35.korpusā. Ir 3 mācību telpas.  

 MDG ir 2 datori,  no š.g. februāra mēneša ir pastāvīgais Interneta pieslēgums. 
Kopējamais aparāts pieejams kā akadēmiskajam personālam, tā maăistrantiem.  
MDG ir audio un video aparatūra.  
Studenti var izmantot Informācijas centra datorus, kas atrodas RSU bibliotēkā, kā arī 
bibliotēkas resursus. 
 
Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju: 
  Māszinību maăistranti ir labi nodrošināti ar literatūru pamata studiju un medicīnisko 
studiju programmu, kā arī citu studiju programmu grupā. RSU bibliotēkā ir pieejamas 
grāmatas latviešu, krievu, angĜu un vācu valodā.  
       Internets ir pieejams RSU centrālajā bibliotēkā, arī Māszinību docētāju grupā. MDG 
arī ir neliela māszinību grāmatu bibliotēka, kas veidojusies no Cardinal Stritch Nursing 
College un privātpersonu dāvinājumiem, tomēr šī ir diezgan novecojusi literatūra. Tiek  
gatavoti uzskates līdzekĜi. 

                                                                                                                                                                                                                               

4.Ārējie sakari. 
4.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes 
kontekstā: 

� Regulāri notiek darba devēju aptaujas ar mērėi noskaidrot darba devēja viedokli, 
vēlmes par māszinību maăistru apmācības kvalitāti; 

� Notiek sadarbība ar Māsu asociāciju, Medicīnas profesionālās izglītības centru. 
4.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs. 
Māszinību fakultāte ir starptautiskās augstākās māsu izglītības iestāžu apvienības 
FLORENCE NETWOKR dalībniece. Notiek sadarbība ar Lahti universitātes(Somija) 
Māszinību un Fizioterapijas fakultātēm Erasmus projekta ietvaros. 
4.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā(sadalījums pa valstīm). 

      Maăistra studiju programmas Māszinībās īstenošanā piedalās ASV St.Louis universitātes 
profesore Irēne KalniĦš, kura vada studiju kursu ”Māsu zinātnes teorijas”, kā arī darbojās kā 
konsultante par zinātniskās metodoloăijas jautājumiem maăistra darba izstrādes 
sagatavošanā. 

4.4.Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs(sadalījums pa valstīm). 
Tādu nav. 
4.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā(sadalījums pa valstīm). 
Tādu nav. 
 

5. Studiju programmas attīstības plāns. 
5.1. Pilnveidot studiju programmu  

• sadarbībā ar Lahti(Somija) universitātes māsu un fizioterapijas fakultātēm 
• sadarbībā ar darba devējiem un absolventiem 
• piedāvājot vairāk izvēles studiju priekšmetus 

5.2. Absolventu iesaistīšana pedagoăiskajā darbā. 
5.3. Pētniecības rezultātu prezentācija un ieviešana praksē. 
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KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU PROGRAMMU 

 
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtējums. 
Stiprās puses: 

• Labas sociālās attiecības personāla, kā arī personāla un studentu starpā. 
• Atbilstoša augstskolas administratīvā uzbūve. 
• Labi sagatavoti studenti. 

Vājās puses: 
• Nepietiekošas pētniecības un projektēšanas darba tradīcijas. 
• Nepietiekoša saikne ar darba devējiem pētniecības rezultātu ieviešanai. 
• Trūkst māszinību speciālisti ar maăistra un doktora grādiem. 

 
 
 

Studiju programmas vadītājs_________________/ ________ /___2006.g. 27.maijā 
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1.pielikums. Studiju plāni 

 
Studiju programmas A daĜas sadalījums pa semestriem 

 
 
Studiju  
kursi 

Ko
pā 

 Se
mes
tris 

   
Pārbaudījuma forma 

 
Atbildīgais docētājs 

 KP 1 2 3 4   
Kvalitātes 
vadība pacientu 
aprūpē 

4 4     
eksāmens 

 
Mag.paed. S. LapiĦa 

Infekciju 
kontrole 

4 4    eksāmens Dabaszin.maă.(asist.
) D.Platace 

Veselības 
veicināšana 
māsu prakses 
ietvaros 

3 4     
eksāmens 

Mag. paed.; ves.zin. 
maă. ves. apr., LU 
doktorante I.OdiĦa 

Māsu prakses 
attīstība 

3 4    eksāmens Izgl.zin.maă., 
vesel.zin.maă.(lekt.) 
I.DieviĦa 

Pētniecības 
metodes 

5  5   eksāmens Vesel apr. zin. maă. 
dr. L.Cibule;  
Dr.med.(asoc.prof.) 
I.Millere 

Bioloăiskā 
statistika 

4  4   eksāmens Dr.biol. (asoc. prof.) 
U.Teibe 

Tirgus 
ekonomikas 
pamati un 
menedžments 

4  4    
eksāmens 

 
Mag. eoc. M.Kakse 

Māsu zinātnes 
izglītības 
programmas 
plānošana 

4   4   
eksāmens 

 
Mag.paed. S. LapiĦa 

Sabiedrības 
veselība 

4   4  eksāmens Dr. Z.Kalnbērza 

Psihoterapija un 
psihodiamiskā 
psihiatrija 

4   4   
eksāmens 

Dr.med.(lekt.) 
Z.Blaua 

Pedagoăija 4   4  eksāmens Mag.paed. Ē. Lanka 

Ievads reliăijas 
psiholoăijā 

4   4  eksāmens Doc. theol.(doc.) 
G.Līdums 

Kopā 47 16 13 20 0   
 

 
Studiju programmas B daĜas sadalījums pa semestriem 

 
 
Studiju  
kursi 

Ko
pā 

 Se
mes
tris 

   
Pārbaudījuma forma 

 
Atbildīgais docētājs 

 KP 1 2 3 4   
Transkulturāl
ās zinības 
māsu praksē 

3 3     
eksāmens 

Izgl.zin.maă., 
vesel.zin.maă.(lekt.) 
I.DieviĦa 

Māsu 3 3    eksāmens Ves.zin.maă., lekt. 
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zinātnes 
teorijas 

A.Melbārde-
Kelmere 

Māsu prakses 
ētika 

4  4    
eksāmens 

Mag. paed.; ves.zin. 
maă. ves. apr., LU 
doktorante I.OdiĦa 

Medicīnas 
vēsture 

4  4   eksāmens Asoc.prof.Salaks, 

Kopā 14 6 8 0 0   
 
 

Studiju programmas C daĜas sadalījums pa semestriem 
 

 
Studiju  
kursi 

Ko
pā 

 Se
mes
tris 

   
Pārbaudījuma forma 

 
Atbildīgais docētājs 

 KP 1 2 3 4   
Kultūras 
vēsture 

3 3    eksāmens Doc. sc. soc. 
 D. Beitnere 

Mākslas 
vēsture 

3 3    eksāmens Doc. sc. soc. 
 D. Beitnere 

Integratīvā 
medicīna 

3  3   eksāmens Dr., doc. 
I. Kudrjavcevs 

Sporta 
pedagoăija 

3  3   eksāmens Asoc. prof.  
V. Arnis 

Kopā 12 6 6 0 0   
 
 

8. pielikums 
Informācija par pasniedzēju sastāvu 

 
Studiju kursi Kopā KP Atbildīgais docētājs Pasniedzēja statuss 
Kvalitātes vadība 
pacientu aprūpē 

4  
Mag.paed. S. LapiĦa 

Piaicinātais pasn. 

Infekciju kontrole 4 Dabaszin.maă.(asist.) 
D.Platace 

Šata darb. 

Veselības veicināšana 
māsu prakses ietvaros 

3 Mag. paed.; ves.zin. 
maă. ves. apr., LU 
doktorante I.OdiĦa 

Pieaicin pasn. 

Māsu prakses attīstība 3 Izgl.zin.maă., 
vesel.zin.maă.(lekt.) 
I.DieviĦa 

Šata darb. 

Pētniecības metodes 5 Vesel apr. zin. maă. dr. 
L.Cibule;  
Dr.med.(asoc.prof.) 
I.Millere 

Šata darb. 

Bioloăiskā statistika 4 Dr.biol. (asoc. prof.) 
U.Teibe 

Šata darb. 

Tirgus ekonomikas 
pamati un menedžments 

4  
Mag. eoc. M.Kakse 

Šata darb. 

Māsu zinātnes izglītības 
programmas plānošana 

4  
Mag.paed. S. LapiĦa 

Pieaicin pasn. 

Sabiedrības veselība 4 Dr. Z.Kalnbērza Šata darb. 

Psihoterapija un 
psihodiamiskā 
psihiatrija 

4 Dr.med.(lekt.) Z.Blaua Šata darb. 
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Pedagoăija 4 Mag.paed. Ē. Lanka Pieaicin pasn. 

Ievads reliăijas 
psiholoăijā 

4 Doc. theol.(doc.) 
G.Līdums 

Pieaicin pasn. 

Transkulturālās zinības 
māsu praksē 

3 Izgl.zin.maă., 
vesel.zin.maă.(lekt.) 
I.DieviĦa 

Šata darb. 

Māsu zinātnes teorijas 3 Ves.zin.maă., lekt. 
A.Melbārde-Kelmere 

Šata darb. 

Māsu prakses ētika 4 Mag. paed.; ves.zin. 
maă. ves. apr., LU 
doktorante I.OdiĦa 

Pieaicin pasn. 

Medicīnas vēsture 4 Asoc.prof.Salaks Šata darb. 

Kultūras vēsture 3 Doc. sc. soc. D. Beitnere Šata darb. 

Mākslas vēsture 3 Doc. sc. soc. D. Beitnere Šata darb. 

Integratīvā 
medicīna 

3 Dr., doc.I. Kudrjavcevs Šata darb. 

Sporta pedagoăija 3 Asoc. prof. V. Arnis Šata darb. 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes  
2005.gada "14." novembra sēdē,   
protokols Nr.12 

Veidlapa Nr. M-3 (3)  
Īsais studiju priekšmeta programmas 
apraksts 

 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "15." novembra sēdē,  
protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – KVALITĀES VADĪBA 

PACIENTU APRŪPĒ  (A kategorija) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Zaiga Blaua 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Sandra LapiĦa 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 1. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – pielietot kvalitātes nodrošināšanas principus aprūpes darbā un 
analizēt to efektivitāti. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi – Veicināt studentu izpratni par kvalitāti pacientu aprūpē, to 
ietekmējošiem faktoriem un nozīmi. 

 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Izpratne par kvalitāti 
2. Kvalitātes kritēriji 
3. Kvalitātes līmeĦi 
4. Kvalitātes sistēmas un to raksturojums 
5. Aprūpes darba kvalitāti ietekmējošie faktori 
6. Visaptverošais kvalitātes modelis 
7. Kvalitātes pilnveidošanas process 
8. ŠėēršĜi kvalitātes nodrošināšanas ieviešanai 
9. Standarti 
10. Kvalitātes nodrošināšanas programma 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – eksāmens, kvalitātes pilnveidošanas programmas 
aizstāvēšana.  
 
Literat ūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
1. Jānis Pildavs “Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati” 56 lpp., 2002.g, 

ZBC Latvija 
2. “ Kvalitātes vadības sistēmas” – 111 lpp., 2002.g.ZBC Latvija 
3. “ ISO 9001:2000 prasību skaidrojums” 173 lpp., 2003.g. 
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4. Russell C.Swansburg, RN,PhD 
5. Richard J.Swansburg, RN,BSN,MSCIS “Introduction to Management 

and līdership for Nurses managers 533 – 580 lpp. 
- papildus literatūra 

1. Žurnāli “Kvalit āte” 2000.g., 2001.g., 2002.g. 2003.g. 
2. www.cfin.ru/ 
3. management/ 
4. iso9000 – 35 lpp. 

 
 
 

  
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes  
2005.gada "14." novembra sēdē,   
protokols Nr.12 

Veidlapa Nr. M-3 (3)  
Īsais studiju priekšmeta programmas 
apraksts 

 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "15." novembra sēdē,  
protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – INFEKCIJU KONTROLE 
 (A kategorija) 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Zaiga Blaua 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Diāna Platace 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 1. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Plānot, organizēt, kontrolēt un nodrošināt atbilstošu vidi 
diagnostikas, ārstēšanas un aprūpes veikšanai. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  
1. Zināt infekciju kontroles attīstības vēsturi un tās saistību ar citām zinātnēm. 

2. Izprast infekcijas procesa būtību, inficēšanās avotus un mehānismus, pārnešanas ceĜus. 
3. Zināt cilvēka organisma normālo mikrofloru, tās nozīmi un ietekmējošos faktorus.  
4. Apgūt roku mazgāšanas veidus, prast savas zināšanas pielietot atbilstošā situācijā 

klīniskā praksē. 

5. Salīdzināt un analizēt ārējās vides apstākĜus un faktorus, kas ietekmē mikroorganismus. 

6. Zināt  nozokomiālās infekcijas un to iedalījumu. 

7. Salīdzināt un analizēt apstākĜus un faktorus, kas ietekmē pacienta diagnostiku, ārstēšanu 
un aprūpi. 

8. Izvērtēt jaunākos zinātniskos sasniegumus nozokomiālo infekciju kontroles un 
uzraudzības jomā. 
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9. Izprast infekciju kontroles iekšējās māsu dokumentācijas ieviešanas un pielietojuma 
lietderību un prast pielietot aprūpes procesa gaitā. 

10. Izprast praktiskās imunoloăijas nozīmi, plānot pacientu vakcināciju klīniskā praksē 
atbilstošā situācijā. 

11. Izprast māsas funkcijas infekciju kontrolē, prast savas zināšanas pielietot atbilstošā 
situācijā klīniskā praksē. 

 
Studiju priekšmeta saturs –  
Ievads. Vēsture. Jēdzieni. Sasaiste ar citām zinātnēm. 
Infekcijas process, tā raksturojums. Epidēmiskā procesa struktūra. Infekcijas avoti, 
inficēšanās mehānismi, pārnešanas ceĜi. 
Cilvēka organisma normālā mikroflora, tās nozīme un ietekmējošie faktori. Roku apstrādes 
veidi un pielietojums. 
Ārējās vides faktori un to ietekme uz mikroorganismiem. Fizikālas metodes, ėīmiskas 
metodes, bioloăiskas metodes, to pielietojums. Dezinfekcijas un antibakteriālo līdzekĜu 
klāsts.  
Mikroorganismu rezistence un tās veidošanās mehānisms. 
Nozokomiālās infekcijas un to iedalījums. 
Ar asinīm pārnestās vīrusu infekcijas māsas praksē. 
Nozokomiāla urīnceĜu infekcija. 
Nozokomiālas infekcijas bērnu, geriatrijas un mājas aprūpes praksē. 
MRSA  un pacientu aprūpe. 
Jaunākie zinātniskie sasniegumi nozokomiālo infekciju kontroles un uzraudzības jomā. 
Nozokomiālo infekciju kontrole, uzraudzība un profilakses pasākumi 
Infekcijas slimību imūnterapija un imūnprofilakse. 
Kursa (pētniecības) darba aizstāvēšana. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Patstāvīgā darba izstrāde par tēmu:  
Jaunākie zinātniskie sasniegumi nozokomiālo infekciju kontroles un uzraudzības jomā. 
Referāts par tēmu:  
Ārējās vides faktori un to ietekme uz mikroorganismiem. 
Seminārs par tēmu:  
Roku apstrādes veidi un pielietojums. Dezinfekcijas līdzekĜu klāsts. 
Pētniecības darba izstrāde par tēmu:  
Infekciju kontroles pasākumi. 
Eksāmens infekciju kontroles studiju kursa beigās. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Eksāmens, apraksta un izvērtē situāciju izmantojot 
ētikas principus, ētisku lēmumu pieĦemšanas procesu un dažādus situācijas atrisināšanas 
veidus, izvērtējot pozitīvos un negatīvos aspektus. 
 
Literat ūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
1. Aiello AE, Larson EL. Causal inference: The Case of Hygiene and Health. Am J 

Jnfect Control 2002; 30: 503-510 
2. oyce JM. AntisepticTechnology: Access, Affordability and Acceptance. 
3. Boyce JM, Pitter D. Guideline for hand hygiene in health-care settings. Am J Infect 

Control 2002; 30: S1-S46 
4. Brila A. Infekcijas slimību epidemioloăija. Nacionālais apgāds 2003. 
5. Geltners I, Martinsons A, Vjaters E, Smiltēns I, Lietuvietis V, Dumpis U. 

Nozokomiāla urīnceĜu infekcija. Latvijas ārsts 2003; 9: 39-43 
 

6. Mazjānis I, Tirāns E. Slimnīcā iegūtās infekcijas. Jums, Kolēăi 2002; 2: 51-60 
7. Nabute I, Zatlers V. Hospitālās infekcijas. Latvijas Ārsts 2001; 3: 10-11 
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8. Pujate E, Vīgante D, Vingre I, Kočkina E, Pavlovska D, Mironovska A, ĥikitina O, 
Kūla M, Zeidaka L, Perevoščikovs J, Dumpis U. Nozokomiālo slimību prevalence un 
antimikrobo līdzekĜu patēriĦa pētījums septiĦās Latvijas slimnīcās. Epidemioloăijas 
biĜetens Nr. 114 (750) 2003.g. 5. nov. 

9. Rubin RJ, Harrington CA, Poon A, Dietrich K, Greene JA, Moiduddin A. The 
Economic Impact of Staphylococcus aureus Infection in New York City Hospitals. 
Em Infectious Diseases 1999; 5 (1): 9-17 

10. Strausbaugh LJ. Emerging Health Care-Associated Infections in the Geriatric 
Population. Em Infectious Diseases 2001; 7 (2): 268-271 

11. Surveillance of nosokomial infection. Hospital Epidemialogy and Infection Control, 
2e, edited by Mayhall CG – Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, 1999. p 
1297 

12. Warren DK, Zack JE, Elward AM, Cox MJ, Fraser VJ. Nosocomial Primary 
Bloodstream Infections in Intensive Care Unit Patients in a Nonteaching Community 
Medical Center: A 21- Month Prospective Study. Clinical Infectiopus Diseases 2001; 
33; 1329-1335 

13. Wenzel RP, Edmond MB. The Impact of Hospital-Acquired Bloodstream Infections. 
Em Infectious Diseases 2001; 7 (2): 174-177 

14. Yalcin AN. Socioeconomic burden of nosocomial infections. Indian J Med Sci 2003; 
57 (10): 450-456 

- papildus literatūra 
1. Bantar C, Sartori B, Vesco E, Heft C, Saul M, Salamone F, Oliva ME. A 

Hospitalwide Intervention Program to Optimize the Quality of Antibiotic Use: Impact 
on Prescribing Practice, Antibiotic Consumption, Cost Saving, and Bacterial 
Resistance. Clinical Infectious Diseases 2003; 37: 180-186 

2. Goldrick BA, Dingle DA, Gilmore GK, Curchoe RM, Plackner CL, Fabrey LJ. 
Practice analysis for infection control and epidemiology in the millennium. Am J 
Infect Control 2002; 30 (8): 437-448 

3. Hugonnet S, Harbarth S, Sax H, Duncan RA, Pittet D. Nursing resources: a major 
determinant of nosocomial infection? Curr Opin Infect Dis 2004; 17 (4): 329-333 

4. Jenner EA, Mackintosh C, Scott GM. Infection control- evidence into practice. J of 
Hospital Infection 1999; 42: 91-104 

5. Larson E. Hygiene of The Skin: When is Clean Too Clean? Em Infectious Diseases 
2001; 7 (2): 225-229 

6. Melzer M, Eykyn SJ, Gransden WR, Chinn S. Is Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus More Virulent than Methicillin-Susceptible S. aureus? A 
Comparative Cohort Study of British Pacients with Nosocomial Infection and 
Bacteremia. Clinical Infectious Diseases 2003; 37: 1453-1460 

7. Mermel LA. New Tehnologies to Prevent Intravaskular Catheter-Related 
Bloodstream Infections. Em Infectious Diseases 2001; 7 (2): 197-199 

8. Morse JM. Enhancing the safety of hospitalization by reducing pacient falls. Am J 
Infect Control 2002; 30 (6): 376-380 

9. Pavlovska D, Gardovska D, Strūve I. Nozokomiālo infekciju prevalences un 
antimikrobo līdzekĜu lietošanas pētījums BO VAS Bērnu klīniskajā universitātes 
slimnīcā. RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 2004; 3 

10. Peres-Bota D, Rodriguez H, Dimopoulos G, DaRos A, Struelens MJ, Vincent JL. Are 
infections due to resistant patogens associated with a worse outcome in critically ill 
pacients? J of Infection 2003; 47: 307-316 
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Īsais studiju priekšmeta programmas 
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APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "15." novembra sēdē,  
protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –         VESELĪBAS 

VEICINĀŠANA MĀSU PRAKSES IETVAROS 
 (A kategorija) 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Zaiga Blaua 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Inga OdiĦa 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 1. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – papildināt un iegūt jaunas zināšanas veselības veicināšanā 
māsu prakses ietvaros 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Iegūt zināšanas veselības veicināšanā, uzturēšanā, slimības 
aizkavēšanā. 

2. Raksturot indivīda lomu veselības veicināšanā. 
3. Pilnveidot zināšanas pacienta/klienta izglītošanā. 
4. izvērtēt vides iespaidu uz cilvēka veselību. 

 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Ievads – jēdziens veselība un slimība. PVO veselības veicināšanā. 
2. Veselības veicināšana un slimības profilakse. 
3. Invalīda pašaprūpe. 
4. Veselības stāvokĜa motivācijas teorijas. 
5. Veselības, veselības vērtības un veselības uzvedības novērtēšana. 
6. Vides veselības novērtēšana. 
7. veselības aprūpe Latvijā. 
8. Veselības veicināšanas plāns. 
9. Ar veselību saistīta dzīvesveida pārveidošana. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – eksāmens, veselības veicināšanas programmas 
izstrāde un aizstāvēšana, pamatojot savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas. 
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Literat ūra saraksts: 
- ieteicamā literatūra; 

1. KalniĦa I. Rokasgrāmata – Sabiedrības veselības māsām, 2001 
- papildus literatūra 

2. Priede – KalniĦa Z. Māsu prakse, pamatota teorijā, 1998 
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APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "15." novembra sēdē,  
protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – MĀSU PRAKSES 

ATTĪSTĪBA   (A kategorija) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Zaiga Blaua 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Ilona DieviĦa 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 1. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Izprast māsas speciālistes lomu, lai uzlabotu māsu praksi, 
aprūpes organizāciju un izglītību. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Izkopt studentu analītiskās spējas. 
2. Apzināt māsu prakses šodienas situāciju un nākotnes perspektīvu. 
3. Apzināt māsu lomu sabiedrībā. 
4. Apzināt māsu prakses un izglītības saikni. 

 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Cilvēks, sieviete, māsa. 
2. Ievads feministiskajā filosofijā. 
3. Īss māsu prakses vēstures un profesijas raksturojums. 
4. Māsu lomu attīstība un pārmaiĦas. 
5. Māsu prakses filosofija un vīzija. 
6. Māsu praksi regulējoši. mehānismi. 
7. Spēks un vara, nauda. 
8. Ētikas problēmas māsu praksē. 
9. Pētniecības nozīme māsu praksē. 
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10. Izglītības un prakses saikne. 
11. Nākotnes perspektīva. 
12. Darba iespējas ārpus Latvijas robežām. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Eksāmens, kura laikā students prezentē noformētu, 
apkopotu un analizētu darbu - māsu prakses attīstības plānu. 
 
Literat ūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
1. Ārstniecības likums. “Latvijas vēstnesis”, 1997, Nr.167/168; 

“Zi Ħotājs”, 1997, Nr.15. 
2. LEMON. Mācību materiāls māsām. – Pasaules veselības organizācija, 

1997 
3. Priede – KalniĦa Z. Māsu prakse, pamatota teorijā. Heritage 

Printing/Graphics, Milwauke, WI USA, 1998 
4. Kūle M., Kūlis R.  Filosofija. 14.29.nod.Apgāds “Burtnieks”, 1996 
5. Mūsdienu feministiskās teorijas. Antoloăija. Jumava, 2001 
6. Džeimsa M., Džongvorda D. Dzimis, lai uzvarētu. 4., 5.nod.ELPA, 

1995 
7. McCann/Flynn J., Heffron P.B. Nursing From Concept To Practice, 

Robert J.Brady Co., 1984 
8. Rubenis A. Ētika 20.gadsimtā, apgāds Zvaigzne ABC 
9. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija, Kamene, 1999 

- papildus literatūra 
1. www.vm.gov.lv 
2. www.nva.lv 
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Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – TRANSKULTURĀLĀ 
APRŪPE MĀSU PRAKSĒ  (B kategorija) 

 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Zaiga Blaua 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Ilona DieviĦa 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 1. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – plānot, sniegt un izvērtēt kultūrai piemērotu aprūpi – 
indivīdam, grupai un sabiedrībai, pamatotu izpratnē un tolerantā attieksmē. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Respektēt pacientu kultūras un reliăijas atšėirības.  
2. Izprast transkulturālas aprūpes teorētisko pamatojumu. 
3. Izprast lietišėās komunikācijas atšėirības dažādās kultūras un kā tas 

iespaido māsas praksi. 
4. Izprast identitātes jēdzienu un tās veidošanos. 
5. Izprast organizāciju kultūras, to vērtības, normas, klasifikāciju, nozīmi 

māsas praksē. 
6. Izprast stigmas jēdzienu un ietekmi pacientu aprūpē. 
7. Izprast deviantu reliăisko grupu nozīmi un vietu sabiedrībā. 
8. Veidot toleranci pret pasaules dažādību. 

 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Ievads, kultūras aprūpes teorija. 
2. Veselības aprūpes sistēma kā kultūra. 
3. Lietišėā saziĦa dažādās kultūrās. 
4. Organizāciju kultūra. 
5. Identitāte. 
6. Stigma. 
7. Deviantās reliăiskās grupas. 
8. Tolerance. 
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Eksāmens, kura laikā students prezentē noformētu, 
apkopotu un analizētu darbu. 

 
Literat ūra saraksts: 

 
- ieteicamā literatūra; 

1. Līdums G. Dzīve pēc iziešanas no sektas,  
2. Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiėete Eiropas valstīs, SIA “JāĦa Rozes 

apgāds”, 2003 
3. Svešvārdu vārdnīca, dr.philol. J.Baldunčika redakc., Jumava, 1999 
4. Smits E.D. Nacionālā identitāte, izd. AGB, 1997 
5. Līkopa V. Lietišėā etiėete starptautiskajā biznesā, apgāds Zvaigzne 

ABC 
6. Rubenis A. Ētika 20.gadsimtā, apgāds Zvaigzne ABC, 1996 
7. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija, 7.nod., Kamene, 1999 
8. Giger J.N., Davidhizer R.E.  Transcultural nursing. Assessment and 

intervention. 
9. Ch. 1. – 7. Mosby- Year Book, 1991 
10. Tomey A.M.,Alligood  M.R., Nursing theorists and their work, 4th 

edition,      ch. 29., Mosby 
11. Mcann/Flynn J., Heffron P.B. Nursing from concept to Practice , Robert 

J. Brady Co., Bowie, Maryland, 1984,  ch.10. 
12. Lubkin I.M. Chronic Illness, ch.4, Jones&Bartlett Publishers, Inc., 1986 
13. Parsons T.   The social system , The Free Press of Glencoe, 1964 
14. Spector E. Rachel, Cultural Diversity in Health and Illness, 4th ed., 

Appleton & Lange, 1996 
15. Antopologija, aut.kolektīvs, Moskovskij psihologo – sociaĜnij intitut, 

2004 
16. Štrac K. Rasovaja ženskaja krasota, Moskva, 2004 

 
- papildus literatūra 

1. CeĜvedis gardāko ēdienu un interesantāko virtuvju iepazīšanai// Diena, 
2004 

2. Mazākumtautību vēsture Latvijā, sast. L.Dribins, apg. Zvaigzne ABC, 
1998 

3. Nacionālās un etniskās grupas Latvijā. Latvijas tieslietu ministrija. 1996, 
65 lpp. 

4. Rozentāls A. Krievu identitātes problēma Latvijā//Diena, 2003.g. 
28.jūnijs 

5. PutniĦa A. Medicīnas antropoloăija tuvplānā//Doctus Nr.10, 2004 
6. R.Jūrmalietis Uzvedības zinātnes, vide, veselība//www.liis.lv 
7. Horhe L. B. Laiks 
8. Lock M. Taking subjectivity seriously//Organon’s Magazine on Women 

& Health Nr.3, 2000 
9. www.humanrights.lv 
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Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – MEDICĪNAS VĒSTURE 
 (a kategorija) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Juris Salaks 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Juris Salaks 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 1. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Medicīnas vēstures kursa mērėis ir paplašināt vispārējo un 
speciālo apvārsni, izveidot zinātnisku domāšanu; saistīt medicīnas attīstību ar zinātnes 
attīstību citās jomās. Medicīnas vēsture atspoguĜo ne tikai cilvēces vēstures lappuses, bet arī 
nacionālās kultūras mantojumu un tautas vēsturi. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Izpētīt medicīnas zinātnisko un praktisko evolūciju pasaulē un atsevišėās valstīs;  
2. Apgūt prasmi pētīt vēstures avotus, kas atspoguĜo cilvēku darbību medicīnas jomā, 

vākt faktus par atklājumiem, notikumiem, procesiem medicīnā, sistematizēt tos un 
izdarīt teorētiskus vispārinājumus. 

 
Studiju priekšmeta saturs – Vispārējā medicīnas vēsture aplūko medicīnas zinātnes un 
prakses attīstību pasaulē visos vēstures periodos, trīs galvenos virzienos:  
1) medicīnas sociālie un kulturālie pamati (slimnieks, medicīnas personāls, medicīnas 
institūcijas);  
2) ārsta domāšana, zināšanas un prakse;  
3) veselības un slimības koncepti; priekšstatu pārmaiĦas par veselību, par slimību profilaksi, 
ārstēšanu, rehabilitāciju (veselība, slimības un sabiedrība). 
Detalizētāki apskata Latvijas medicīnas vēsturi, medicīnas zinātnes un augstākās 
medicīniskās izglītības attīstību Latvijā.  
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Eksāmens 
 
Literat ūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 

1. Medicīnas vēsture: senie laiki, K.Ē. Arons, 1993. 
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2. Medicīnas ētikas pamatprincipi, V. Sīle, 1999. 
3. История медицины. Т.С. Сорокина, в 2-х томах, 1992. 
4. Атлас истории медицины. Первобытное общество. Древний мир. 

Т.С.Сорокина.2-е изд., перераб. и доп., 1987. 
5. Атлас истории медицины. Новое время (1640–1917). Т.С. 

Сорокина, 1987. 
6. Geschichte der Medizin, W.U. Eckart, 1998. 
7. Geschichte der Medizin systematisch, P. Schneck, 1997. 
8. Geschichte der Medizin, D. Jetter, 1992. 
9. Geschichte der Medizin, E.Ackerknecht, 1992. 
10. The Western Medical Tradition, L.I. Conrad, M. Neve, V. Nutton, R. 

Porter, 1995. 
11. Short History of Medicine, E. Ackerknecht, 1982.  
12. Geschichte der Medizin. 2. Auflage. Eckart Wolfgang U., 1994. 

 
- papildus literatūra 

1. Hipokrats spīlēs, A. Alksnis, 1993.  
2. Tāds bija mūsu laiks… J. StradiĦš, K.Ē. Arons A. Vīksna, 1996. 
3. Zelta skalpelis, A. Vīksna, E. Platkājis. 2.izd., 1991. 
4. Vecās aptiekas, A. Vīksna, 1993. 
5. Pa ārstu takām, A. Vīksna, 1990. 
6. Laime ir kalpot bērniem, Dz. Mozgis, 1999.  
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Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – KULTŪRAS VĒSTURE 
 (C kategorija) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Zaiga Blaua 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Dagmāra Beitnere 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 1. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – iepazīstināt studentus ar kultūras ideju kā speciālu pētniecības 
lauku, kultūras nozīmi un kā kultūra konstruē sabiedrību pagātnē un šodien, kā mainās 
procesa dinamika globalizācijas apstākĜos, kas fokusējas uz kultūras identitātes producēšanu, 
izplatību, pieredzi un lietošanu. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Kultūras un civilizācijas jēdzienu izpratni un klasiskās kultūras teorijas; 
2. Saskatīt kultūras un sociālās dzīves saistību ar vērtību veidojošiem 

pasaules uzskatiem; 
3. Orientēties patērētājsabiedrības  analīzes teorijās. 

 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Jēdziens kultūra un zinātnes, kuras to pēta. Kultūras koncepta ietekme uz cilvēka 
koncepciju. 

2. Reliăija kā kultūras sistēma. Kultūras universālisms.  
3. Kultūras studijas – mīti, rituāli, simboli. Cilvēks un dzīves pasaule. 
4. Dzimums un kultūra. 
5. M. Vēbers Protestantu ētika un kapitālisma gars. 
6. Askētiskā protestantisma profesionālā ētika. 
7. Reliăiskās antropoloăijas elementi. Nāves problēma kultūrā. 
8. Modernisma studijas – Valters Benjamins. 
9. Dzīves stils un patērētāju sabiedrība. 
10. Kultūras sociālo formu analīze G. Zimmela socioloăijā. 
11. Kultūras formas un dinamika. Subkultūras jēdziens un to veidi. Masu kultūra, 

elitārā kultūra, tautas kultūra 
12. Globalizācija un lokālās kultūras. Kultūras identitātes un simboliskās identitātes. 
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Eksāmens 
 
Literat ūra saraksts: 

 
- ieteicamā literatūra; 

1. Ионин Л.Г. Культура и науки о культуре. Социология культуры.  
М. Логосс. 1996, c. 9-48.                          

2.  Gīrcs, Klifords DaudzslāĦu apraksts: ceĜā uz interpretstīvu. -  Kultūru       
interpretācija. Rīga: Izdevniecība AGB, 1998.  

3. Mūsdienu feministiskās teorijas. Antoloăija. Rīga: Jumava, 2001. 
4. Myss C.  Anatomy of the Spirit. N.Y: Three Rivers Press, 1996. 
5. Sjoo M. &  Mor B. The Great Cosmic Mother. San Francisco:Harper  
6. & Row,1975. 
7. Vēbers, Makss. Reliăijas socioloăija.  Rīga: FSI, 2004. 
8. Biezais H. Dievišėā ragana. Raudošā Laima. Dievturi – nacionālie 

romantiėi – senlatvieši. Smaido�ie dievi un cilvēka asara. Plone: 
9. Senatne, 1991, lpp. 141. – 178. 
10. Lūse A. Stāsts kā pieredzes atsavināšana: liecināšana harismātiskajās 

draudzēs. Cilvēks. Dzīve. Stāstījums. Rīga: LAB, 2002, lpp.126. – 136. 
11. Tikšanās ar mirušajiem sapĦos: tipizēti un netipizēti stāstījumi un to 

funkcionālie un kultūrvēsturiskie konteksti. Cilvēks. Dzīve. Stāstījums. 
LAB, 2002, lpp.115.- 125. 

12. Benjamins V. Mākslas darbs mākslas darba reproducēšanas laikmetā 
Rīga: Kentaurs XXI, Nr. 27.  

13. D.Ėimeles un G. Strautmanes grāmatā Asja. Režisores Annas Lāces 
dēkainā dzīve Rīga, LikteĦstāsti, 1996/97., 77-126.lpp. 

14. Zimmels G. Nauda modernajā kultūrā. Lielpilsētas un garīgā dzīve 
Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. 629. sēj. Rīga, 2000, 13-38. 

15. Rubenis A. Cilvēks mītiskajā pasaules ainā. Rīga: Zvaigzne, 1994.  
 
- papildus literatūra 

1. Emotions and Sociology. (ed. by J. Barbalet), Oxford: Blakwell, 2002. 
2. Bodrijārs, Žans Simulakri un simulācija.  Rīga: AGB, 2000. 
3. Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World 

Order. London: Simon & Schuster, 2002. 
4. Green, Jonathon All Dressed Up. The Sixties and the Counterculture. 

London: Pimlico, 1999.  
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes  
2005.gada "14." novembra sēdē,   
protokols Nr.12 

Veidlapa Nr. M-3 (3)  
Īsais studiju priekšmeta programmas 
apraksts 

 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "15." novembra sēdē,  
protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – PSIHOTERAPIJA UN 

PSIHODINAMISKĀ 
PSIHIATRIJA 

 (A kategorija) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Zaiga Blaua 
 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Zaiga Blaua 
 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 

fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju 
programmas „Māszinības” 2. studiju gada studenti 

 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP 
 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Attīstīt studentos uz psihoanalīzes un neirobioloăijas 

atklājumiem balstītu izpratni, pieeju un aprūpi pacientam. 
 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Zināt psihoanalīzes un neirobioloăijas attīstības vēsturi. 

2. Izprast psihoanalīzes un neirobioloăijas savstarpējo saistību. 
3. Izprast psihoanalīzes un neirobioloăijas saistību ar citām zinātnes 

nozarēm. 
4. Zināt patības psiholoăijas (self psychology) teoriju un tās pielietojumu 

mūsdienu garīgās veselības aprūpē.  
5. Zināt afektu teoriju un tās pielietojumu mūsdienu garīgās veselības 

aprūpē.  
6. Zināt zīdaiĦu un mazbērnu pētniecības teoriju un tās pielietojumu 

mūsdienu garīgās veselības aprūpē.  
7. Apgūt zīdaiĦu novērošanas (infant observation) teoriju un praksi.  
8. Izvērtēt jaunākos zinātniskos sasniegumus neirobioloăijas jomā.  
9. Izprast jaunāko psihoanalīzes teoriju un neirobioloăijas atklājumu 

nozīmi, to saikni ar klasiskajām teorijām. 
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10. Zināt normālu un patoloăisku cilvēka psiholoăisko attīstību no patības 
teorijas un afektu teorijas viedokĜa. 

11. Zināt mūsdienu uzskatus par psihisko un psihosomatisko traucējumu 
izcelsmi.   

12. Salīdzināt un analizēt datus, kas iegūti, pielietojot dažādas 
psihoanalīzes teorijas.  

13. Izprast māsas funkcijas pacienta garīgās aprūpes procesā. 

14. Prast pielietot zināšanas par attīstības psiholoăiju aprūpes procesā. 
15. Plānot jaunāko psihoanalīzes un neirobioloăijas zinātĦu atziĦu 

ieviešanu klīniskā praksē. 
 

 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Ievads. Vēsture. Pamatjēdzieni. Saikne ar citām psihoanalīzes teorijām 
un medicīnas zinātnes nozarēm. 

2. Patības psiholoăija. Intersubjektivitāte. Motivācijas sistēmas. 
Psihopatoloăija un psihosomatika patības psiholoăijas skatījumā. 
Narcistiskie personības traucējumi.  

3. Afektu teorija. Afektu teoriju vēsturisks apskats. Mūsdienu afektu 
teorijas. Afektu funkcijas. Afektīvie traucējumi. 

4. ZīdaiĦu un mazbērnu pētniecība. ZīdaiĦu novērošana. 
Kontrtransferences fenomeni. 

5. Neirobioloăijas sasniegumi un to saikne ar psihoanalīzes teoriju. 
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Patstāvīgā darba izstrāde par tēmu: zīdaiĦu 

novērošana – iknedēĜas sesijas apraksts. 
Semināri  par tēmu:  

• Patības psiholoăijas pielietojums diagnostikā un ārstēšanā. 
• Afektu teorijas pielietojums diagnostikā un ārstēšanā. 
• Neirobioloăija un psihoanalīze.  

Grupas supervīzijas par zīdaiĦu novērošanu. 
Klīniskā gadījuma izstrāde, izmantojot afektu un patības psiholoăijas 
pieeju.  
Eksāmens 

 
 
Literat ūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
1. Kohut H (1971) Analysis of the self, Internat Univ Press, NY 
2. Kohut H (1977) The restoration of the self, Internat Univ Press, NY 
3. Milch W (2001) Lehrbuch der Selbstpsychology, Verlag W. 

Kohlhammer, Stuttgart 
4. Piontelli A (1992) From fetus to Child. An observation and 

psychoanalytic study. Routledge, London 
5. Sander LW (1962) Issues in early mother-infant interaction, J of the 

American Academy of Child Psychiatry Vol 1: 141-166 
6. Sander LW (1989) Investigation of the infant and its care giving 

environment as a biological system. In: Greenspan SI, GH Pollock 
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(Ed) The course of life, International University Press, Madison Bd 1: 
359-391 

7. Stern DN (1985) The interpersonal world of the infant. Basic Books, 
New York 

8. Stolorow RG, GE Atwood (1992) Contexts of beeing: The 
intersubjective foundation of psychological life, The Analytic Press, 
Hillsdale, NY 

9. Stolorow RG, B Brandchaft, GE Atwood (1987)Psychoanalytic 
treatment: an intersubjective approach, The Analytic Press, Hillsdale, 
NJ 

10. Tolpin M (1986) The self and its selfobjekts: A different baby. In: 
Goldberg A (Ed)  

11. Progress in Self Psychology, Vol. 2: 115-128, Guidford Press, New 
York 

12. Tomkins S (1962) Affect, imagery, consciousness, Bd. 1: The positive 
affects. Springer, New York  

13. Tomkins S (1963) Affect, imagery, consciousness, Bd. 2: The 
negative affects, Springer, New York 

14. Tronick EZ, AF Gianino (1986) The transmission of maternal 
disturbance to the infant. In: Tronick EZ, T Field (Ed) Maternal 
depression and infant disturbance, Jossey-Bass, San Francisco, P 5-11 

- papildus literatūra 
1. Basch M (1992) Practicing psychotherapy, Basic Books, NY 
2. Bell A, N Fox (1994) Brain development over the first year of life. In: 

DawsonG, K Fischer (Ed) Behaviour and developing bramin. Guilford 
Press, NY 

3. Fonagy P, M Steel, GS Morgan, A Higgit (1991) The capacity for 
understanding mental states: The reflactive self in parent and child and 
its significance for security of attachment. Infant Mental Health J 13: 
200-217 

4. Lachman FM, B Beebe (1995) Self Psychology: Today, Psychoanal 
Dialogues: 375-384 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes  
2005.gada "14." novembra sēdē,   
protokols Nr.12 

Veidlapa Nr. M-3 (3)  
Īsais studiju priekšmeta programmas 
apraksts 

 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "15." novembra sēdē,  
protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – MĀKSLAS VĒSTURE 
 (C kategorija) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Zaiga Blaua 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Dagmāra Beitnere 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 1. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Izprast arhitektūras un tēlotājmākslas (glezniecība, tēlniecība, 
lietišėi dekoratīvā māksla) vietu un lomu Eiropas un Latvijas kultūrā.  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi – Iepazīstināt ar galvenajiem mākslas stiliem un to 
raksturojošiem objektiem no 16. līdz 20.gadsimtam. Raksturot mākslu veidus, to tapšanas un 
izpratnes īpatnības. Reăiona mākslas kontekstā risināt mākslu sintēzes jautājumus. Parādīt 
Latvijas mākslu kā Eiropas mākslas sastāvdaĜu. 
 
Studiju priekšmeta saturs – Arhitektūras, glezniecības, tēlniecības un lietišėi dekoratīvās 
mākslas tapšanas un izpratnes īpatnības;  
- Ieskats romānikas un gotikas stilu arhitektūrā. Gotikas tēlniecības raksturojums; - 
Renesanses īpašā loma Eiropas mākslā. Renesanses dižgaru veikums ( Leonardo da Vinči, 
Mikelandželo, Ticiāns u.c. );  
- Baroka mākslas centri un nozīmīgākie objekti;  
- Klasicisms kā mākslas stils un normatīvās estētikas pamats mākslas vēstures kontekstā;  
- Romantisma estētika 19.gadsimtā un tās izraisītās pārmaiĦas arhitektūrā ( historisms ) un 
tēlotājmākslā ( simbolisms, impresionisms u.c. ); 
 - Industriālās kultūras sasniegumi kopš 19.gadsimta vidus un to atspoguĜojums mākslā. 
Jūgendstila īpašā loma Eiropas mākslā;  
- 20.gadsimta modernisma raksturojums;  
- Totalitāro režīmu mākslas izpausmes;  
- Latvijas mākslas vēsture 16. – 19. gadsimtā. Latviešu profesionālās mākslas veidošanās un 
attīstība kopš 19.gadsimta otras puses. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Eksāmens 
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Literat ūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
1. T.Kačalova. Mākslas vēstures pamati. 1.daĜa. R.,1995. 
2. T.Kačalova., R.Pētersons. Mākslas vēstures pamati. 2.daĜa. R.,1995. 
3. E.H.Gombrich. Mākslas vēsture. R.,1997. 

- papildus literatūra 
1. F.Šveinfurts. Renesanses māksla. R.,1925. 
2. P.Fride-Carrasat. Mākslas enciklopēdija. Jumava.2002. 
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Veidlapa Nr. M-3 (3)  
Īsais studiju priekšmeta programmas 
apraksts 

 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "15." novembra sēdē,  
protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – MĀSU ZINĀTNES 
PĒTNIECĪBAS METODES 

 (A kategorija) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Zaiga Blaua 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Lolita Cibule 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 1. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 5 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – attīstīt studentos  prasmes veikt zinātniskus pētījumus. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Attīstīt spēju kritiski lasīt zinātniskus rakstus. 
2. Veikt zinātniskus pētījumus. 
3. Veidot studentu spēju  izmantot statistiskās datu apstrādes metodes. 
4. Pamatot zinātnisko pētījumu nozīmīgumu māszinību attīstībā. 

 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Zinātnes filosofijas attīstība. 
2. Uz pierādījumiem balstīta medicīna. 
3. Zinātniskā pētījuma process. 
4. Zinātnisko rakstu analīze. 
5. Ētikas principi zinātniskos pētījumos. 
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6. Kvantitatīvie pētījumi. 
7. Statistika. 
8. Kvalitatīvie pētījumi. 
9. Intervijas kvalitatīvos pētījumos. 
10. Kvalitatīvas intervijas analīze. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Eksāmens, zinātniskā darba prezentācija. 
 
Literat ūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
1. BaltiĦš M. (2003). Lietišėā epidemioloăija. Rīga: Zinātne.(2 nodaĜas) 
2. Wade D.T. (1992). Chapter 2: Measurement and assessment: what and 

why? Ch.4: Choosing a measure. In D.T. Wade. Measurement in 
Neurological Rehabilitation, pp 15-26 and 35-43. 

3. Hicks C.M. (1999). Research methods for clinical therapists. Applied 
project design and analysis. Edinburg: Churchill Livingstone. 

4. Ch.2, pp 13-17 
5. Ch.7, pp 73 – 80 

- papildus literatūra 
1. Raščevska M., Kristapsone S. (2000). Statistika psiholoăijas 

pētījumos, Rīga, SIA Izglītības soĜi. 
2. Lasmanis A. (2002). Datu ieguves , apstrādes un analīzes metodes 

pedagoăijas un psiholoăijas pētījumos. Rīga: Izglītības soĜi. 
3. Dravnieks J. (2000) Bakalaura pavārgrāmata. 
4. http:/lspa.latnet.lv/metron/sakums.html(Internet) 
5. KrastiĦš O. (1987) Varbūtības teorija un matemātiskā statistika, Rīga, 

Zvaigzne 
6. Altman D.G. (1997). Practical Statistics for Medical Research, 

Chapman&Hall 
7. Franclin Stein, Susan K. Cutler (1996). Cilinical Research in Allied 

Health and Special Educatin, Singular Publishing group. Inc  
8. Stephen Polgar, Shane A. Thomas (1991). Introduction to Research in 

to Health Sciences, Churchill Livingstone 
9. DePoy E., Gitilin L. (1998).  Introduction to Research: understanding 

and applying multiple strategies, Toronto: Mosby, Inc 
10. Collette Clifford, Louise Harkin (1997). Inferential Staistics in 

Nursing and Healthcare, Churchill Livingstone 
11. Collette Clifford (1997). Qualitative Research Methodology in 

Nursing and Healthcare, Churchill Livingstone 
12. Robert Bogdan, Steven I. Taylor (1975). Introduction to Qualitative 

Research Methods, A Wiley – Interscience publication. 
13. Cook J.V. (2001). Qualitative research in Occupational Therapy: 

strategies and Experiences, Delmar: Thomson Learning, Inc 
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protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – DATORIKA UN 

STATISTIKA 
 (A kategorija) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Uldis Teibe 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Uldis Teibe 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 1. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Sniegt studentiem informātikas un datorikas zināšanas un 
iemaĦas, kas nepieciešamas kā citu mācību disciplīnu apguvei, tā arī māszinību speciālista 
izglītībā vispār. Papildināt zināšanas par datu ieguvi, ievadi datorā, apstrādi, pārskata 
izveidošanu 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi – Apgūt praktiskas iemaĦas darbā ar teksta, tabulu un 
grafisko redaktoriem. Patstāvīgi strādāt ar datoru, lietot teksta, tabulu un grafiskos redaktorus 
dažādu uzdevumu risināšanai. Iemācīt studentiem iegūt un ievadīt datus datorā, izvēlēties 
atbilstošas metodes to apstrādei un pielietot tās, izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus. 
 
Studiju priekšmeta saturs – Teksta ievade, rediăēšana, formatēšana redaktorā MS Word. 
Elektroniskās tabulas (tabulu un grafiku izveide MS Excel). Datu bāzes (MS Access). 
Prezentāciju sagatavošana programmā MS PowerPoint. Elektroniskais pasts, internets un 
multimediju sistēmas. Patstāvīgais darbs. Datu ieguve, anketas. Datu ievade datorā 
programmās SPSS un Excel. Aprakstošā statistika. Frekvences un grafiska attēlošana. 
Aprēėini ar datiem. Datu grupēšana un pārkodēšana. Datu atlase. Normālais sadalījums. 
Normāli sadalītu datu apstrādes metodes. Neparametriskā statiska. Dzīvildzes analīze. 
Faktoru analīze. Datu apstrāde datorprogrammās SPSS un Excel. Statistikas pārskata 
izveidošana. Zinātniski pētniecisko darbu noformēšana. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Eksāmens. 
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Literat ūra saraksts: 
- ieteicamā literatūra; 

1. Murāne D., Pāvilsone I. Microsoft Word 2000 … no A līdz Z. - Rīga: 
DC, 2000, 133 lpp. 

2. ĖiĦėere A., NarĦicka S.  Microsoft Excel 2000 … no A līdz Z. - Rīga: 
DC, 2000, 135 lpp. 

3. Teibe U., Berėis U. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas 
elementi medicīnas studentiem.- R.: RSU, 2001, 86 lpp.  

4. Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ar MS Excel ikvienam. R.: 
Datorzinību centrs 1999 - 163 lpp. 

5. Liepa I. Biometrija. R.: Zvaigzne 1974 - 335 lpp. 
6. KrastiĦš O., CiemiĦa I. Statistika, R.: LRCSP, 2003 - 267 lpp 

- papildus literatūra 
1. Altman D. G., Practical Statistics for Medical Research. – London: 

Chapman & Hall, 2000 - pp. 611. 
2. Altman D. G.. Statistics with confidence, second edition. BMJ - 2000 

-p. 240 
3. Goša Z. Statistika. R.: Izglītības soĜi 2003 - 334 lpp. 
4. Pagano M., Gauvreau K. Principles of Biostatistics. Duxbury 

Thomson Learning - 2000 - p. 525 
5. Rosner B. Fundamentals of biostatistics, 5 - th edition. Duxbury 

Thomson Learning - 2000 - p.  792 
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Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – TIRGUS EKONOMKAS 
PAMATI UN  

      MENEDŽMENTS 
      (A kategorija) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Ăirts Briăis 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – mag.oec. Māra Kakse 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 1. studiju gada 
studenti 
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Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Sniegt zināšanas un prasmes ekonomikas pamatjautājumos, 
pamatproblēmās un noskaidrot vadīšanas teorijas būtību, praktiskās pielietošanas iespējas 
organizācijas vadīšanā, novērtēt dažādas vadīšanas situācijas. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi – Mērėa sasniegšanai kursa uzdevumi ir lekciju veidā 
studentiem radīt izpratni par ekonomikas pamatjautājumiem, kategorijām, makroekonomikas 
pamatrādītājiem. Vadīšanas problēmu izzināšanu organizāciju darbībā, vadīšanas funkciju 
izpēti un vadīšanas vispārējo metožu apgūšanā. Lekciju laikā iegūtās zināšanas nostiprināt 
praktiskajās nodarbībās grupu darbā. 
 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Kolektīva dzīves cikls. 
2. Tirgus saimniecības funkcionēšanas vispārējie pamati, īpašuma formu 

daudzveidība. Pieprasījums. Piedāvājums. Līdzsvara cena. 
3. gus un konkurences veidi. 
4. Organizācijas un vadīšana.  
5. Vadīšanas teoriju evolūcija un attīstība. 
6. Organizāciju iekšējā un ārējā vide. 
7. Plānošana kā vadīšanas funkcija. 
8. Organizēšana kā vadīšanas funkcija. 
9. Motivēšana kā vadīšanas funkcija. 
10. Vadīšanas stili. 
11. Ievads tirgus ekonomikā; ekonomikas pamatjautājumi. Resursu 

ierobežotība un vajadzības. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Mutiskas/rakstiskas pārbaudes mācību kursa laikā 
(testi, uzdevumi) un kursa noslēgumā- rakstisks eksāmens. 
 
Literat ūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
1. V.Bikse. Tirgus ekonomikas pamati. 1.daĜa. R, 2000. 
2. G. Libermanis. Īpašuma attiecības un uzĦēmējdarbības formas. R, 

Kamene,1998. 
3. G.Libermanis. Tirgus, cena, konkurence. R, Kamene, 1996. 
4. V.Nešpors. Ievads ekonomikā. R, Kamene, 2002. 
5. O.Joksts. Saistību tiesības saimnieciskajos darījumos. Turība, 2003 
6. M.Rūrāne. UzĦēmējdarbības organizācija un plānošana. Turība, 2002. 
7. K.G.Hofs. Biznesa ekonomika. R, J.Rozes apgāds 2002. 
8. Kas Latvijas uzĦēmējasm jāzina par ES? Apgāds Rasa ABC, 2002. 
9. V.Praude, J.BeĜčikovs. Menedžments. Teorija un prakse. Rīga, 

Vaidelota, 1996 
10. J.Caune, A.Dzedons, L.Pētersons. Stratēăiskā vadīšana. Kamene, 1999 
11. Ralph D Stacy. Strategic management and Organisational Dynamics. 

The Challenge of Complexity. England. Prentice Hall, 2000 
12. Alan M RugmaN &Richard M Hodgetts International Business a 

strategic management approach. England, Prentice Hall, 2000 
- papildus literatūra 

1. Petrova L., AlsiĦa R. Esi uzĦēmējs! R, Kamene, 1999 
2. Džeims Č. Hanters “Tavs autoritātes spēks”. Jumava, 2002 
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3. Dž. Mauls “Biznesa kultūra un etiėete Eiropas valstīs”. J.Rozes 
apgāds 2003. 

4. G.KeniĦš- Kings “Roku rokā”, 2002 
5. žurnāls Kapitāls, laikraksts Dienas Bizness, laikraksts Diena, žurnāls 

Bizness un partneri, žurnāls Ekonomists, u.c. Latvijas periodiskie 
uzdevumi 

6. www.worldbiz.com 
7. www.people.com 

 
 
 

  
SASKAĥOTS 
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Dekānu padomes  
2005.gada "14." novembra sēdē,   
protokols Nr.12 

Veidlapa Nr. M-3 (3)  
Īsais studiju priekšmeta programmas 
apraksts 

 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "15." novembra sēdē,  
protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – MĀSU PRAKSES ĒTIKA 
 (B kategorija) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Zaiga Blaua 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Inga OdiĦa 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 1. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – pilnveidot un iegūt jaunas zināšanas māsu prakses ētikā un 
izmantot tās māsu praksē. 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Pilnveidot zināšanas ētikā un saistīt tās ar māsu praksi. 
2. Raksturot ētiskas rīcības lomu māsu praksē. 
3. Analizēt un izvērtēt dažādas ētiskas situācijas medicīnas aprūpe. 
4. Izvērtēt ētiskas rīcības ietekmi uz pacientu aprūpes procesu. 
5. Izprast savu individuālo vērtību nozīmi un kā tās iespaido māsu praksi. 
6. Formulēt lēmumus ētiskās dilemmās. 

 
Studiju priekšmeta saturs –  
1. Ievads – ētika kā māsu profesijas pamats. 
2. Ētikas teorijas un principi ar vingrinājumiem: 

2.1. Utilitārisms 
2.2. Deontoloăijas ētika 
2.3. Dabīgais likums 
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2.4. Sociālā vienlīdzība un taisnīgums 
2.5. Autonomijas princips 
2.6. Laba darīšanas princips 
2.7. Taisnīguma princips 
2.8. Patiesīguma princips 
2.9. Uzticības princips 
2.10. Paternālisms 
2.11. Vērtības 

3. Latvijas māsu asociācijas ētikas kodeksa salīdzināšanas ar Internacionālo māsu padomes 
ētikas kodeksu un citiem kodeksiem. 

4. Ievirzes vingrinājumā apskata un sniedz referātu: Nirnberga 1947, Helsinku deklarācija, 
Nirnberga 1997. 

5. Ētisku lēmumu pieĦemšanas process. 
6. Izvērtē situācijas, lietojot ētisku lēmumu pieĦemšanas procesu. 
7. Izstrādā situācijas ievirzes rakstu darbu pamatotu ētikā. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Eksāmens, apraksta un izvērtē situāciju izmantojot 
ētikas principus, ētisku lēmumu pieĦemšanas procesu un dažādus situācijas atrisināšanas 
veidus, izvērtējot pozitīvos un negatīvos aspektus. 
 
Literat ūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
1. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika, Rīga, Zvaigzne ABC, 1995 
2. Priede – KalniĦa Z. Māsu prakse, pamatota teorijā, 1998 
3. Pujats J. Ētika, Rīgas Metropolijas kūrija, 1997 
4. Rubenis A. Ētika 20.gadsimtā – Teorētiskā ētika, Zvaigzne ABC, 

1996 
5. Rubenis A. Ētika 20.gadsimtā – Praktiskā ētika, Zvaigzne ABC, 1998 
6. Sīle V. Medicīnas ētikas pamatprincipi, Rīga: Zinātne, 1999 

- papildus literatūra 
1. LEMON, Pasaules Veselības organizācijas projekts, 1997 
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APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "15." novembra sēdē,  
protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – MĀSU ZINĀTNES 

TEORIJA 
 (B kategorija) 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Zaiga Blaua 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Irēna KalniĦa 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 1. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Integrēt māsu zinātnes teorijas praksē. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Aprakstīt teoriju attīstīšanas un pārbaudīšanas procesu zinātnē. 
2. Pielietot kritērijus, lai analizētu teoriju sastāvdaĜas. 
3. Salīdzināt māsu zinību gūšanas veidus. 
4. Kritiski salīdzināt māsu zinātnes teorijas. 
5. Analizēt māsu teoriju pielietošanu praksē. 

 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Teorijas loma zinātnes attīstības procesā. 
2. Teorijas, kas ietekmējušas māsu teorijas, praksi un pētniecību. 
3. Teorijas attīstība māsu zinātnē. 
4. Pamatjēdzieni māsu zinātnes teorijās. 
5. Analītiska pieeja teorijai. 
6. Plaša spektra māsu teorijas. 
7. Vidēja spektra māsu teorijas. 
8. Teorijas izvērtēšanas kritēriji. 
9. Apsvērumi, lietojot teoriju kā pamatojumu pētniecībai. 
10.  Kritiskā domāšana. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Eksāmens 
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Literat ūra saraksts: 
 
- ieteicamā literatūra; 

1. Z.Priede KalniĦš „Māsas prakse, pamatota teorijā”, Herritage 
printing/graphics, Milwauke Wi USA, 1998. 

2. Wendy B. Young „Introduction to nursing concepts”, Norwalk, 
Connectiicut/los Altos, California, Appleton&Lange, 1987. 

3. M.ŠiliĦa, D.DāboliĦa „Ievads aprūpe”, Latvijas Pēcdiploma 
apmācības specializācijas un kvalifikācijas celšanas institūts, 1998. 

4. L.Dubkēvičs, „Māsas profesijas ētiskā situācija”, Labklājības 
ministrijas Vesel’bias departamenta Medicīnas profesionālās izglītības 
centrs, Rīga, 1995. 

- papildus literatūra 
1. LEMON mācību materiāli māsām. World Health Organization, 1996. 
2. Tomey A.M. Alligood M.R. Nursing theorists and their work, 4th 

edition, ch.29, Mosby. 
3. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, 2001. 
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APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "15." novembra sēdē,  
protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – INTEGRATĪVĀ 

MEDICĪNA  (C kategorija) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Igors Kudrjavcevs 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Igors Kudrjavcevs 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 1. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – panākt, lai studentam ir informējoša rakstura zināšanas par 
tām mūsdienu medicīnas nozarēm, kuras tiek dēvētas par integratīvām (netradicionālām) 
mūsu valstī. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Iepazīstināt ar tām integratīvās medicīnas nozarēm, kuras ir iekĜautas „Sertificējamo 
ārstniecisko un diagnostisko metožu sarakstā”; 

2. Informēt studentus par dažām ārstēšanas metodēm, kuras šobrīd nav sertificējamas, 
bet ir izmantojamas pasaulē un mūsu valstī. 

 
 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Integratīvās medicīnas nozaru apskats – pasaulē un Latvijā. 
2. Cilvēka morfoloăija un fizioloăija Austrumu medicīnā. 
3. Mūsdienu Rietumu zinātniskie atklājumi, saistītie ar medicīnu (apskats).  
4. Akupunktūra un cigun - vēsture, filozofija, ārstēšanas un profilakses principi.  
5. Homeopātija – vēsture, filozofija, ārstēšanas un profilakses principi. 
6. Praktiskas nodarbības cigunā un starppersonu komunikācijā. 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – nodarbību ieskaite. 
 
 
Literat ūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
1. Chinese Acupuncture and Moxibustion. Foreign Languages Press – 

Beijing, 1987.    
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2. Dr. Zhang Enqin (ed). Chinese Qigong. Publishing House of 
Shanghai University of Traditional Chinese Medicine – Shanghai, 
1988.   

3. Master Lam Kam Chuen. The Way of Energy – Mastering the 
Chinese Art of  Internal Strength with Chi Kung Exercise. Simon 
and Shuster Inc. – New York, 1991. 

4. Jirgens fon Rozens. 15 soĜi hronisko slīmību ārstēšanā. – Rīga, LMA 
apgāds, 1995. 

- papildus literatūra 
Žurnāli:  

1. Psiholoăija Mums (2005. g.). 
2. BMC Complementary and alternative medicīne (on-line, 

http://www.biomedcentral.com/browse/journals/) 
3. Традиционная медицина. Восток и Запад. 
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2005.gada "15." novembra sēdē,  
protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – SPORTA PEDAGOĂIJA 
 (C kategorija) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asoc.prof. Voldemārs Arnis 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Voldemārs Arnis, Maruta Hoferte 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 1. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Pilnveidot zināšanas un praktiskās iemaĦas fizisko 
vingrinājumu un dažādu trenažieru un tehnoloăiju pielietošanai veselības nostiprināšanai un 
fizisko darbaspēju paaugstināšanai. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Pilnveidot zināšanas par veselības nostiprināšanai un slimību 
profilaksei pielietojamiem vingrinājumiem, apgūt iemaĦas dažādu 
trenažieru un to programmu izmantošanā veselības nostiprināšanai. 

2. Iemācīties noteikt optimālu fizisko slodzi dažādos fiziskos 
vingrinājumos dažāda vecuma cilvēkiem, atkarībā no veselības 
stāvokĜa un fiziskās sagatavotības līmeĦa. 



 43 

 
 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Lekciju tēmas: 
1.1. Sporta un fiziskās aktivitātes nozīme mūsdienu cilvēku veselības nostiprināšanā un 

saglabāšanā; 
1.2. Veselības sporta attīstība pasaulē un Latvijā 21. gadsimtā. 
1.3. Fiziskās aktivitātes nozīme sirds un asinsvadu slimību, onkoloăisko slimību, nervu 

sistēmas slimību un citu mūsdienu civilizācijas radīto slimību profilaksē;         
1.4. Fiziskās aktivitātes nozīme aptaukošanās profilaksē un ėermeĦa masas  
1.5. regulēšanā; 
1.6. Veselības sporta klubu un to apmeklētāju raksturojums; 
1.7.  Veselības sportā izmantojamie vingrinājumi, trenažieri un tehnoloăijas; 
1.8. Optimālas fiziskas slodzes pamatrādītāji, to kontroles un uzskaites iespējas 

izmantojot sirds ritma monitorus un specializētas datoru programmas; 
1.9. Veselību veicinošā treniĦa pamatprincipi, to pielietošana dažādos fiziskos 

vingrinājumos; 
1.10. Trenažieru vispārējs raksturojums, to klasifikācija, un terminoloăija; 
1.11. Trenažieru ražotāji un izplatītāji. Dažādu modeĜu raksturojums un 

pielietojums.   
2. praktiskās nodarbības: 

2.1. Aerobie trenažieri, to specifika un pielietojums, slodzes kontroles un dozēšanas 
iespējas, izmantojot trenažieru kontrol paneĜus, datorus un programmas; 

2.2. Aerobo darbaspēju testi un testēšanas iespējas, izmantojot trenažierus un 
specializētus ergometrus; 

2.3. Spēka trenažieri, to regulēšanas iespējas, nodarbību metodikas pamati; 
2.4. Spēka testi un spēka izmaiĦu kontroles iespējas, izmantojot trenažierus; 
2.5. Dažādi vingrošanas nodarbību veidi un inventārs veselības sporta klubos; 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Testi, ieskaites. 
 
Literat ūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
1. Aberberga-Augškalne L. Fizioloăija rehabilitologiem. Rīga, 

Nacionālais apgāds, 2002, 215 lpp. 
2. Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā 

skatījumā. Zvaigzne ABC, 2003, 124 lpp. 
3. Delavjē F. Vingrinājumi sievietēm. Zvaigzne ABC, 2003. 
4. Grasis N. u.c. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2004, 304. lpp. 
5. Krauksts V. AtĜautais un aizliegtais sportā, Rīga, RAKA, 2003,342 

lpp. 
6. MauriĦa L. Fiziskās aktivitātes kardioloăijā. Rīga, Nacionālais apgāds 

2005, 128 lpp. 
7. MauriĦa L. Ieteicamās fiziskās aktivitātes bērniem ar dažādiem 

veselības traucējumiem. Rīga, Nacionālais apgāds, 2003. 
8. Robinsone L. Tomsons G. Vingrošanas rokasgrāmata, Pilates, Rīga, 

Zvaigzne ABC, 2002, 183 lpp. 
9. Upmanis R. Vingro ar prieku. Rīga, Jumava, 2005, 144 lpp. 
10. Zinātniski praktisks žurnāls krievu valodā «Теория и практика 

физической культуры», 2001-2005. 
11. D.McArdle, F.I.Katch, V.L.Katch. Exercise Physiology. Lippincott 

Williams & Wilkins, 2001, 1158p. 
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- papildus literatūra 
1. Bonnie Berk. Motherwell Maternity Fitness Plan Copyright 2005 

ISBN: 0736052933, 232pp 
2. Carol A. Kennedy, Mary M. Yoke Methods of group exercise 

instruction. Copyright 2005 ISBN: 073604907X, 264pp 
3. Jack H. Wilmore, David L. Costill. Physiology of Sport and Exercise 

Copyright 2004 ISBN: 0736062262, 744pp 
4. Jerrold S. Greenberg, George B. Dintiman, Barbee Myers Oakes. 

Physical Fitness and Wellness Copyright 2004 ISBN: 0736046968, 
520pp 

5. C. Jessie Jones, Debra J. Rose. Physical Activity Instruction of Older 
Adults. Copyright 2005 ISBN: 0736045139, 424pp 

6. Edward T. Howley, B. Don Franks. Health Fitness Instructors 
Handbook Copyright 2003 ISBN: 0736042105, 584pp 

7. Thomas R. Baechle, Roger W. Earle. Fitness weight training. 
Copyright 2005 ISBN: 0736052550, 232pp 

8. Lori Incledon. Strength Training for Women Copyright 2005 ISBN: 
0736052232, 237pp 

9. William J. Kraemer, Steven J. Fleck. Strength Training for Yong 
Athletes. Copyright 2005 ISBN: 0736051031, 296pp 
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APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "15." novembra sēdē,  
protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –   MĀSU ZINĀTNES 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PLĀNOŠANA 
 (A kategorija) 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Zaiga Blaua 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Sandra LapiĦa 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 2. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Izprast un apgūt izglītības programmu izstrādāšanas principus 
un izstrādāt izglītības programmu. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Izprast izglītības programmas būtību – redzējums, misija 
2. Pārrzināt normatīvos  dokumentus , kuri ietekmē izglītības programmu 

veidošanu 
3. Izprast izglītības programmas plānošanas principus, posmus, veidus, 

kritērijus 
4. Izstrādāt izglītības programmu 
5. Analizēt izglītības programmas pilnveidošanas iespējas 

 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Izglītības programmas būtība, redzējums veselības aprūpes sistēmā, 
misija 

2. Normatīvie dokumenti, kas reglamentē izglītības programmu 
pilnveidošanas procesu 

3. Izglītības programmas pilnveidošanas iespējas  
4. Izglītības programmu plānošanas principi, posmi, veidi un kritēriji 
5. Izglītības programmas izstrādāšana 
6. Izglītības programmas aizstāvēšana 
7. Izglītības programmas pilnveidošanas iespēju analīze 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Eksāmens, izglītības programmas aizstvēšana 
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Literat ūra saraksts: 
- ieteicamā literatūra; 

1. Anita Šmite “Izglītības iestādes vadība. 2.daĜa. Misija.Funkcijas. 
Koncepcija. Plānošana”, 2005.g, RAKA, 265 lpp. 

2. Rimants Laužacks “Profesionālās izglītības satura reforma: 
didaktiskās iezīmes”, 1997.g, RAKA,107 lpp. 

3. I.Guilbert “Educational handbook for health personnel” 6thedition, 
WHO, Geneva, 1987. 

- papildus literatūra 
1. Žurnāli “Skolotājs” 2000.g., 2001.g., 2002.g. 2003.g., 2004.g., 2005.g. 
2. www.izm.gov.lv 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes  
2005.gada "14." novembra sēdē,   
protokols Nr.12 

Veidlapa Nr. M-3 (3)  
Īsais studiju priekšmeta programmas 
apraksts 

 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "15." novembra sēdē,  
protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  SABIEDRĪBAS 
VESELĪBA (A kategorija) 

 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Zaiga Blaua 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Zaiga Kalnbērza - Ribule 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 2. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis –  

1. Apgūt sabiedrības veselības un epidemioloăijas        
2. pielietojumu veselības aprūpē. Izprast sabiedrības veselības darba 

organizāciju un vadību. Apgūt veselības aprūpes plānošanu. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Iepazīstināt studentus ar epidemioloăisko pētījumu veidiem, apgūt to 
pielietojumu veselības aprūpē.  

2. Apgūt veselības aprūpes plānošanu.  
3. Izprast komandas darbu ārstniecības iestādēs.  
4. Iepazīties ar sociālā darbinieka lomu medicīnā.  
5. Apgūt veselības aprūpes finansēšanas pamatprincipus. 

 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Veselības, sabiedrības veselības, epidemioloăijas pamatjēdzieni, to 
pielietojums medicīnā.  Sabiedrības veselības darba organizācija. 

2. Veselības aprūpe Rīgā, valsts apmaksātie veselības aprūpes 
pakalpojumi.  Veselības aprūpes plānošana. 

3. Primārās aprūpes ārsti. Ambulatorās ārstniecības iestādes. Primārās 
profilakses līmeĦi. 

4. Sekundārs profilakses līmenis. Skrīninga metodes un to  pielietojums. 
 

5. Terciārās profilakses līmenis. Medicīniskā rehabilitācija. 
Rehabilitācijas  centri un iestādes Latvijā. 
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6. Komandas darbs ārstniecības iestādē. Spinālo pacientu rehabiltācija, 
aprūpes plāna izstrādāšana. 

7. Sociālā darbinieka loma medicīnā , galvenās funkcijas. 
8. Veselības aprūpe un ekonomika, novērtējums. Veselības aprūpes 

finansēšana. 
9. Epidemioloăisko pētījumu veidi. Aprakstošo epidemioloăisko 

pētījumu veidi, pielietojums, priekšrocības un trūkumi. 
10.  Analītisko epidemioloăisko pētījumu veidi, pielietojums, 

priekšrocības un trūkumi. 
11. Veselības statistika. Slimību reăistri. 
12. Māsas loma Sabiedrības veselībā un epidemioloăijā. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Eksāmens 
 
Literat ūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
1. Sabiedrības veselība Māsām. Irēne KalniĦa. Medicīnas profesionālās 

izglītības centrs 1999. 
2. Lietišėā Epidemioloăija. Māris BaltiĦš. Izdevniecība “ Zinātne” , 

2003. 
3. Latvijas iedzīvotāju veselība un veselības aprūpes pārskats-2002., 

Rīga 2003 
4. Rehabilitation of the Spinal Cord- Injured Patient. Rehabilitation 

Medicine; principles and Practice. Chapter 32. Pp 635- 653. 
- papildus literatūra 

1. CeĜvedis veselības aprūpē Rīgā. Brošūra izdota 2000. 11. 
2. E-pasts: rnsk@rnsk.lv 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes  
2005.gada "14." novembra sēdē,   
protokols Nr.12 

Veidlapa Nr. M-3 (3)  
Īsais studiju priekšmeta programmas 
apraksts 

 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "15." novembra sēdē,  
protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – PEDAGOĂIJA 
 (A kategorija) 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Zaiga Blaua 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Ērika Lanka 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 2. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Sekmēt jaunāko teorētisko zināšanu apguvi par pedagoăiskajā 
aktualitātēm un sekmēt šo zināšanu izmantošanu praktiskā darbā ar cilvēkiem. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Noskaidrot konceptuālos pedagoăijas pamatus, avotus, jēdzienus 
2. Aktualizēt pedagoăiskās domāšanas un praktisko zināšanu izmantošanas iespējas. 

 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Pedagoăijas un personības attīstības savstarpējā saikne. 
2. Preses konference “Personības īpatnību ievērošana mijiedarbībā”. 
3. Prasības mūsdienu pedagogam un tā atbilstība informācijas tehnoloăiju laikmetam. 
4. Videofilmas analīze (Personības iepazīšanas aspekti). 
5. Pedagoăijas tradicionālā un modernā paradigma. Zināšanu un attieksmju 

atgriezeniskā saikne. 
6. Mūsdienīgā mācību procesa koncepciju izvērtējums (darbs ar izdales materiāliem, 

presi, kodomateriāliem). 
7. Audzināšanas saistība ar mācīšanos un šo abu procesu saikne ar pedagoăiskās 

saskarsmes nodrošināšanu (testēšana, treniĦš). 
8. Identitātes, vides, pašaudzināšanas jēdzienu traktējums mūsdienu pedagoăijā (Grupu 

darbs). 
9. Kursa projektu par aktuālām tēmām prezentācijas un grupas analīze. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Eksāmens 
 
Literat ūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
1. BeĜickis I.  Ieskats alternatīvajās izglītības teorijās. – R., 1991. 
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2. Zelmenis V. Pedagoăijas pamati. – R.: RAKAS, 2000. 
3. Dauge A.  Mācība un audzināšana. – R., 1925.  
4. Mācīšana un mācīšanās – ceĜš uz izglītotu sabiedrību. Akadēmisko 

programmu aăentūra. - R.,1998. 
5. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoăijā. – R.: LU, 1998. 
6. BeĜickis I. Izglītības humānā paradigma un Latvijas izglītības reforma. 

– R., 1994. 
7. Students J.A. Vispārīgā pedagoăija. – R.,1998. 

- papildus literatūra 
1. Making School Improvement Happen (Studia Pedagogica) – 

Helsinki, 1995. 
 
  

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes  
2005.gada "14." novembra sēdē,   
protokols Nr.12 

Veidlapa Nr. M-3 (3)  
Īsais studiju priekšmeta programmas 
apraksts 

 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "15." novembra sēdē,  
protokols Nr. 1-2/ 15.11.05 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – IEVADS RELIĂIJAS 

PSIHOLOĂIJĀ 
 (A kategorija) 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Zaiga Blaua 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Gatis Līdums 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – Māszinību 
fakultātes pilna laika klātienes Maăistra studiju programmas „Māszinības” 2. studiju gada 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Izveidot studentiem līdzsvaroti integrētu teorētisku uzskatu 
par cilvēku kā fundamentāli reliăiozu būtni jeb homo religiosus. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Izkopt studentu analītiskās spējas. 
2. Iepazīstināt studentus ar reliăijas kā fenomena psiholoăiskajiem un socioloăiskajiem 

aspektiem gan individuālajā, gan kolektīvajās dimensijās. 
3. Iepazīstināt studentus ar ievērojamāko 20.gs. psihologu un sociologu centieniem 

izprast un aprakstīt reliăiju un dažādas reliăijas izpausmes formas. 
 

Studiju priekšmeta saturs –  
1. Ievads reliăijas psiholoăijā. 
2. Sektu fenomens. 
3. Reliăisko vajadzību kategorijas. 
4. Līdera loma reliăijā. 
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5. Fenomenoloăija un reliăijas psiholoăija. 
6. Kristietība citu reliăisko tradīciju kontekstā. 
7. Reliăija psihoanalīzē un analītiskajā psiholoăijā. 
8. Reliăija un eksistenciālie fenomeni. Kultūras teoloăija. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – Eksāmens, kursa darbs par tēmu “Reliăijas psiholoăija 
kā zinātne un tās nozīme darbā ar pacientu”. 
 
Literat ūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
1. Freids Z. Kādas ilūzijas nākotne, Rīga: Intelekts, 1996 
2. Jungs C.G. Dvēseles pasaule, Rīga: Spektrs, 1994 
3. Jurevičs P. Variācijas par moderno cilvēku, Daugava, 1956 
4. Grīslis E. Seni ceĜi un jaunas tekas. Pārdomas par latviešu dievatziĦu 

modernā pasaulē, LELBA apgāds, 1973 
5. Gurevičs P. Vai misticisma atdzimšana?, Maskava, 1988 
6. KalniĦš I. E. Cilv’eks starp Dievu un pasauli, Rīga: Klints, 2002 
7. Klīve V.  Pa kuru ceĜu? Rīga, Svētdienas Rīts, 1992 
8. Klīve V.  Reliăija un pārdomas par reliăiju, autora izdevums 
9. Oto R. Svētais. “CeĜš” #2(47), 1995 
10. Tagadnes izaicinājums. K.G.Junga 120.dzimš. dienai veltīts rakstu 

krājums, Rīga: Intelekts, 1996 
11. Vorobjovs A. Psiholoăijas pamati, Rīga: Mācību apgāds, 1996 
12. Jones S.L.&Butman R.E. Modern Psychotherapies. A Comprehensive 

Christian Apprisal, Downers Grove: Intervarsity, 1991 
13. Sire J. The Universe Next Door, Downers Grove: Intervarsity, 1988 
14. Schriamberg L.B. Human Development 2nd ed, NewTork: Macmillan, 

1985 
- papildus literatūra 

1. Kupčs J. Saskasrmes būtība, Rīga, Zvaigzne ABC, 1997 
2. Jung C.G. Psychology and Religion, Princeton:PU Press, 1984 
3. Jung C.G. Psychology  and Western Religion, Princeton: PU Press, 

1984 
4. Clark W.H. Thr Psychology of Religion, NewYork: Macmillan, 1958 
5. Augsburger D.W. Pastoral Counseling Across Cultures, Philadelphia: 

Westminster, 1986 
6. Baker Encyclopedia of Psychologya, Grand Rapids: Baker, 1985 
7. Collins G.R. Christian Counseling. A Comprehensive Guide, Dallas: 

Word, 1988 
8. Corsini R.J., Wedding D. Current Psychotherapies 4th ed., Itasca: 

Peacock, 1989 
9. Corsini R.J., Wedding D. Current Psychotherapies 5th ed., Itasca: 

Peacock, 1995 
10. Crabb L., Allender D.B. Hope Whwn You’re Hurting, Grand Rapids: 

Zondervan, 1996 
11. Crain W. Theories of Development. Concepts and Applications. 3rd 

ed. Engelwood Cliffs: Prentice Hall, 1992 
12. Davidson G.C., Neale J.M. Abnormal psychology 6th ed., NewYork: 

Wiley &Sons, 1988 
13. Day L.G. By Design and in God’s Image. Self Esteem from a Judeo – 

Christian World View, Portland: Mt. Tabor Press, 1994 
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14. Donn L. Freud and Jung. Years of Frendship, years of loss, NewYork: 
Schribner’s Sons, 1988 

15. Gay P. The Freud Reader, NewYork: W.W. Norton, 1989 
16. Hoekema A.A. Created in God’s Image, Grand Rapids: Eerdmans, 

1986 
17. Hood R.W. et. al. The Psychology of Religion, NY: The Guilford 

Press, 1996 
18. Kreeft P. Heaven. The Heart’s Deepest Longing, San Francisco: 

Ignatius, 1989 
19. Ladd G.E. A Theology of the New Testament, Grand Rapids: 

Eerdmans, 1996 
20. Mruk C. Self-Esteem. Research, Theory and Practice, NewTork: 

Springer, 1995 
21. New Dictionary of Christian Ethics & Pastoral Theology, Downers 

Grove: Inetrvarsity, 1995 
22. Oates W.E. The Psychology of Religion, Waco, TX: Word Books, 

1973 
23. Pargament K.I. The Psychology of Religion and Coping, NY: The 

Guilford Press, 1997 
24. SueD.W., Sue D Counseling the Culturally Different. 2nd ed. 

NewYork: Willey &Sons, 1990 
25. Van de Castle R.L. Our Dreaming Mind, NewYork: Ballantine, 1984 
26. Vanderploeg R.D. “Imago Dei, Creation As Election: Foundation for 

Osychotherapy”//Journal of Psychology and Theology, 1981, pp.209 – 
215, 299 – 304 

27. Volachos H.A. Orthodox Psychotherapies. The Csience of the Fathers, 
Levadia: Birth of the Theotokos Monastery, 1994 

28. Wach J. Sociology of Religion, Chicago: Phoenix Books, 1958 
29. Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, London: 

Unwin Paperbacks, 1987 
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Metodiskie norādījumi Ma ăistra darba izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai Māszinību fakultātes Māszinību maăistrantūras 

pilna laika studiju programmas studentiem 
 
Metodisko norādījumu mērėis ir dot iespēju studentiem savlaicīgi iepazīties ar maăistra 
darbam izvirzītajām prasībām, darbu izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību. 
 
Maăistra darba izstrādes pamatnoteikumi. 
 
   SaskaĦā ar AML/RSU nolikumu par Veselības zinātĦu maăistra grāda Veselības aprūpē 
iegūšanas kārtību Maăistra darbs tiek izstrādāts un aizstāvēts studiju programmas ietvaros 
2.studiju gada 4.semestrī. 
 
1.1. Maăistra darba mērėi ir sekojoši: 

• Sekmēt studenta intelektuālā potenciāla attīstību, veidot pašnovērtēšanas spējas un 
zinātniskās pētniecības prasmes. Pētījumam obligāti jāsatur savstarpēji saistītas 
teorētiskās un analītiskās daĜas. 

• Ievērojot zinātniskajam darbam izvirzītās prasības un zinātniskās ētikas principus, 
sistematizēt un paplašināt teorētiskās zināšanas, attīstīt pētniecības prasmes pētījuma 
veikšanai un apliecināt gatavību darbam māsu zinātnes un prakses problēmu 
risināšanā. 

 
1.2. Maăistra darbam jāatbilst šādām prasībām: 

• Jābūt zinātniskam pētījumam māsu zinātnes nozarē; 
• Jāparāda studenta orientēšanās jaunākajā speciālajā literatūrā un citos avotos, 

prasme tos analizēt, lietojot mūsdienu pētīšanas un datu apstrādes metodes; 
• Jāapliecina prasme radoši strādāt, veicot konkrētu pētījumu; 
• Pētījuma gaitai jābūt loăiskai, pēctecīgai, rezultātam vispārināmam un 

nepārprotamam; 
• Jābūt noformētam atbilstoši šajos metodiskajos norādījumos izklāstītajiem 

noteikumiem. 
 

 
Maăistra darba tēmas izvēle un apstiprināšana 
 

2.1. Tēmas izvēle notiek sadarbojoties studentam, potenciālajam darba vadītājam, studiju 
programmas vadītājam un akadēmiskās struktūras vadītājiem. Temata izvēle izriet no 
teorijas un prakses aktualitātēm, kas atbilst māsu zinātnes nozarei. Nozīmīgākā ir paša 
maăistranta izvēle un temata pamatojums, ko nosaka viĦa intereses, vajadzības, zinātniskās 
iestrādes un pieredze. Izvēloties darba tematu, ieteicams turpināt bakalaura studijās 
aizsāktos pētījumus.  
Tematu spektrs ir plašs: klīniskā prakse un tās pilnveide, izglītošana, vēsture, vadība. 
Būtisks nosacījums ir literatūras avotu pieejamība, svešvalodas prasmes, profesionālā 
kompetence. 
Izvēlēties iespējamo pētījuma problēmu maăistranti tiek rosināti jau iestājpārbaudījumu 
laikā. Tas Ĝauj viĦiem lietderīgi izmantot studiju laiku pētnieciskajam darbam. Darba 
tematu un zinātnisko vadītāju apstiprina 3.semestrī Fakultātes domes sēdē.  
 Studenti vismaz 4 mēnešus pirms paredzētās darbu aizstāvēšanas aizpilda RSU maăistra 
darba tēmas pieteikuma un aizstāvēšanas lapu (veidlapa Nr. E-7) un iesniedz studiju 
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programmas vadītājam rakstisku pieteikumu pētījumam, kurā pamato tēmas aktualitāti, 
definē mērėus, uzdevumus, hipotēzi vai pētījuma jautājumu un darbā izmantojamās 
metodes. Biomedicīniska pētījuma gadījumā iesniedz arī rakstisku pieteikumu pētījumam 
par izvēlēto tēmu RSU Ētikas komitejai. 
 
2.3. Tēmas, darba vadītājus un darbu iesniegšanas termiĦus apstiprina Dekānu padome. 
 

2.4. Darba vadītājam ir jābūt vismaz maăistra grādam un pētnieciskā darba pieredzei. 
 
2.5. Tēmas precizēšana iespējama ne vēlāk kā 4 nedēĜas pirms darba iesniegšanas. 
2.6. Par maăistra darba saturu un iegūto rezultātu pareizību, darba noformējumu un 
savlaicīgu iesniegšanu atbild autors, to apliecinot ar savu parakstu. 
 
Maăistra darba izstrāde 
 
3.1. Maăistra darba izstrādāšanas gaita sastāv no pieciem posmiem: temata izvēle, darba 
plāna sastādīšana, informācijas un datu vākšana saskaĦā ar sagatavoto plānu, to izpēte un 
sistematizācija atbilstoši izvēlētā temata pamatjautājumiem, darba izstrādāšanas un 
noformēšana. 
3.2. Pirms sastādīt maăistra darba plānu, nepieciešamas iepazīties ar izmantojamo literatūru, 
sastādīt tās sarakstu. Sastādot plānu, jāievēro, ka atsevišėu jautājumu izklāstam jābūt 
pakĜautam visa temata atklāšanai kopumā. TādēĜ atsevišėos jautājumus savstarpēji j āsaista. 
Sākotnējo darba plānu students uzrāda zinātniskajam vadītājam. Pēc apspriešanas sastāda 
plāna galīgo variantu, pēc kura veic tālākos pētījumus par izraudzīto tematu. 
3.3. Darba izstrādāšanas svarīgs posms ir inform ācijas vākšana. Vienlaicīgi ar 
nepieciešamo datu vākšanu notiek to daĜēja apstrāde un sistematizācija, informācijas 
pietiekamības pārbaude. Šajā nolūkā studentam vispusīgi un rūpīgi jāpēta izvirzītās 
problēmas risināšanas teorētiskie varianti, kritiski jāaplūko viĦa rīcībā esošie literatūras avoti 
un praktiskais materiāls. 
Ieteicams sākt ar jaunākās - pēdējos gados izdotās – literatūras apzināšanu un analīzi. 3.4. 
Citēšanas gadījumā teksts kritiski jāizvērtē, citāti jāievieto ar īpašu atlasi un 
mērėtiecību(vienā lappusē nav ieteicams ievietot vairāk par 2-3 citātiem). Ja tekstā minēts 
citāts, dots skaitliskais materiāls, izklāstīti kāda zinātnieka uzskati, nepieciešama atsauce. 
Atsauces uz literatūras avotiem tekstā jāievieto kvadrātiekavās, norādot avota kārtas numuru 
maăistra darba literatūras sarakstā, piemēram, [5], vai kārtas numuru un lappuses numuru, 
piemēram, [5;10]. 
3.5.  Empīriskais pētījums ir maăistra darba galvenā daĜa, kurā autors pārbauda hipotēzi un 
apliecina prasmi veikt empīrisku pētījumu, izmantojot vismaz divas savstarpēji 
papildinošas pētīšanas metodes, pielietojot apgūtās teorētiskās zināšanas, prognozējot 
problēmas attīstības iespējas. Respondentu skaits kvantitatīvam pētījumam – ne mazāk kā 
100, izĦemot gadījumus, kad ir specifiska grupa, kvalitatīvam – atkarībā no izvēlētās 
metodes. 
Pētījuma rezultātus matemātiski apstrādā, ievieto tabulās un attēlos(shēmās, grafikos, 
diagrammās utt.). Virs attēla labajā pusē raksta numuru pēc kārtas, zem attēla – nosaukumu, 
paskaidrojumu vai atsauci, ja attēlu nav veidojis pats darba autors.  
 
 
 
Maăistra darba struktūra un saturs 
 

4.1. Aizstāvēšanai pieĦem maăistra darbu, kura apjoms, neskaitot pielikumus (shēmas, 
zīmējumus, tabulas) ir vismaz 60 lpp. latviešu valodā (A4 formāts) datorsalikumā (Times 
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New Roman 12. raksts), ievērojot 1,5 intervālus starp rindām, un atbilst literāri rediăēta 
rakstīta teksta prasībām. Pēc iesniegšanas maăistra darbs nav labojams. 

4.2. Maăistra darbs ietver: 
• titullapa; 
• satura rādītājs; 
• ievads (ar pētāmās problēmas aktualitātes pamatojumu); 
• pētījuma mērėi(-s) un uzdevumi; 
• literatūras apskats; 
• pētījuma metodes; 
• pētījumu rezultāti; 
• pētījuma rezultātu analīze; 
• nobeigums un secinājumi, ko var papildin āt priekšlikumi; 
• izmantoto informatīvo avotu saraksts;  
• anotācija latviešu val. un svešvalodā;  
Anotācija(lat. annotatio – piezīme) ietver īsas ziĦas par darba saturu, lietotām metodēm, 
pētītām problēmām un svarīgākajiem rezultātiem. Anotācijā arī norāda, kādu zinātnisku 
vai praktisku jautājumu risināšanā darbs varētu būt izmantojams. 
• pielikums (kurā ietilpst arī studenta parakstīts galvojums, ka darbs nav plaăiāts 

un pievienots rakstiskais RSU Ētikas komitejas lēmums par atĜauju 
biomedicīniskam pētījumam). 

 
4.3. Ieteicams ievadam atvēlēt 5% no darba kopapjoma, teorētiskajai daĜai 30%, pētījuma 
daĜai – 60%, nobeigumam kopā ar secinājumiem, priekšlikumiem, rekomendācijām, 
kopsavilkumu – 5% no darba kopapjoma. 
4.4. Ievadā atspoguĜo tēmas aktualitāti, pētāmās problēmas izpētes pakāpi, informatīvo 
avotu bāzi, norāda autorus, kas pētījuši izvēlētā temata aspektus, nosaka pētījuma objektu, 
priekšmetu, formulē darba mērėi, hipotēzi, uzdevumus, izvēlas pētījuma metodes.  
4.5. Maăistra darba mērėis ir domās prognozētais darba rezultāts. Atbildot uz jautājumiem 
„Ko es gribu ar šo pētījumu sasniegt? Kādas likumsakarības gribu atklāt?”, iegūst 
pētnieciskā darba mērėi: salīdzināt dažādas teorētiskas pieejas problēmas risināšanā, analizēt 
būtību un atklāt veidošanās nosacījumus utt. 
Mērėa precizitāte dod iespēju izvirzīt savas idejas, kā risināt problēmas un formul ēt 
hipotēzi. Hipotēze ir prognozēti pieĦēmumi, kas sekmē problēmas risinājumu un pētījuma 
gaitā tiek pārbaudīti . Pētījuma procesā pieĦēmumi tiek vai nu apstiprināti vai, noraidīti. 
Pētījuma gaitu un hipotēzes pārbaudi atklāj 3 – 5 uzdevumi, kas raksturo pētījuma 
organizācijas posmus no problēmas teorētiskās analīzes, stāvokĜa konstatācijas reālajā 
praksē, savu priekšlikumi izstrādi un efektivitātes pārbaudi. Lai mērėi sasniegtu, hipotēzi 
pārbaudītu un uzdevumus izpildītu, tiek izvēlētas vispārzinātniskās un speciālās pētījuma 
metodes. Pētniecisko metožu lietošanas prasmju apguve ir viens no svarīgākajiem 
pētnieciskās darbības līdzekĜiem. Izvēlēties, atlasīt un analizēt teorētisko literatūru, salīdzināt 
teorētiskās pieejas, izvirzīt savas būtiskās piezīmes un likumsakarības pētījuma priekšmetam, 
tās pārbaudīt ar empīriskām kvantitatīvām un kvalitatīvām metodēm, ir pētnieciskā darba 
līmeĦa kritērijs. Tieši prasmīga metožu lietošana dod iespēju atklāt jaunas sakarības, 
likumības un idejas klīniskās prakses un teorijas procesa pilnveidošanai un personības 
attīstīšanai. 
4.6. Teorētiskajā daĜā izklāsta pētāmās problēmas teorētiskās nostādnes, veicot to 
salīdzināšanu un nosaka savu pieeju, noskaidro pamatjēdzienus, dod to definīcijas. Autoram 
jādod savs vērtējums un tā pamatojums par visiem teorētiskajā daĜā analizētajiem 
jautājumiem. Citu autoru atziĦas un pētījumu rezultāti nav jāpārstāsta, bet jāanalizē, 
jāizvērtē. Visiem teorētiskajā daĜā izklāstītajiem jautājumiem jāatbilst darba tematam, 
izvirzītajam mērėim, jānodrošina sekmīga pētījuma veikšana. 
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4.7. Katru nodaĜu ieteicams beigt ar secinājumiem un nākamās nodaĜas pieteikumu. 
4.8. Darba nobeigumā, izmantojot veikto pētījumu, apkopo plašākus secinājumus, ko var 
rakstīt darbā izklāstītajā secībā vai pēc to nozīmīguma. Secinājumos autors novērtē pētījuma 
rezultātus, mērėa sasniegšanas pakāpi, uzdevumu izpildi, konstatē hipotēzes 
apstiprināšanos(vai atsevišėu pieĦēmumu noraidījumu). Nobeigumā autors raksturo arī sava 
pētījuma praktisko nozīmi, ieskicē turpmākos pētnieciskā darba virzienus. Secinājumi un 
priekšlikumi izriet no darba temata, tie satur tikai paša autora domas, spriedumus, atziĦas. 
4.9. Maăistra darbu noslēdz pielikumi (ja tie ir nepieciešami). Katru pielikumu numurē 
augšējā labajā stūrī, lappuses pielikumā var nenumurēt. Darba saturā noteikti jābūt atsaucei 
uz katru pielikumu, piemēram, skat. 1. pielikumu. Ja pielikumu daudz, tos var apkopot 
atsevišėā sējumā. 
 
 
5. Izmantotās literatūras saraksts. 
 
5.1. Literatūras sarakstā iekĜauj visus izmantotos darbus alfabētiskā kārtībā, vispirms latviešu 
valodā publicētos, tad svešvalodās, tos sanumurējot pēc kārtas. Alfabētisko sarakstu veido 
pēc darba autora uzvārda pirmā burta, bet ja autors nav minēts, tad pēc darba nosaukuma 
pirmā burta. Visi dati par literatūras avotu jāĦem nevis no vāka, bet gan no titullapas. Par 
katru izmantoto darbu literatūras sarakstā norāda: 
� Autora uzvārdu nominatīvā un vārda pirmo burtu; 
� Grāmatas nosaukumu. 
� Izdošanas vietu; 
� Izdevniecību; 
� Izdošanas gadu; 
� Lappušu skaitu. 
 
5.2. Paraugs literatūras saraksta noformēšanai – skat. 1.pielikumu 
 
5.3. Vāks un titullapa(skat.2.pielikumu) 
Maăistra darbu iešuj vākos, uzrādot kursa darba virsrakstu, autora uzvārdu, darba 
uzrakstīšanas vietu(RSU, Rīga) un gadu.  
Titullapā par maăistra darbu sniedz šādas ziĦas: 
� Mācību iestāde un fakultāte 
� Darba nosaukums  
� Darba vadītāja zinātniskais grāds, uzvārds, paraksts, datums 
Vadītāja paraksts apliecina, ka darba struktūra, pētījuma metodes un darba organizācija 
studentam ir devusi iespēju izdarīt atbilstošus secinājumus un ka darbs ir aizstāvams. 
� Autora vārds un uzvārds, paraksts, datums 
Autora paraksts apliecina, ka darbs veikts patstāvīgi un darbā iekĜautie rezultāti iegūti ar 
uzrādītajām pētījumu metodēm. 
� Darba uzrakstīšanas vieta(Rīga) un gads 
 
6. Maăistra darba aizstāvēšana un novērt ēšana 
6.1. Maăistra darbs ar autora un darba vadītāja parakstiem uz titullapas jāiesniedz divos 
eksemplāros trīs nedēĜas pirms paredzētās maăistra darba aizstāvēšanas studiju programmas 
vadītājam, kurš organizē darba nodošanu recenzentam. 
6.2. Ja darba vadītājs neparaksta darbu, ir jānozīmē 2 recenzenti. 
6.3. Recenzents novērtē maăistra darba atbilstību šim Nolikumam un sniedz rakstisku 
recenziju un priekšlikumu par aizstāvamā darba vērtējumu 10 ballu sistēmā (ierakstot 
veidlapā Nr. E-7) ne vēlāk kā 3 dienas pirms maăistra darba aizstāvēšanas. 
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6.4. Darba vadītājs rakstiski novērtē studenta darbu, sadarbību ar darba vadītāju un termiĦu 
ievērošanu. 
6.4. Nesekmīga vērtējuma gadījumā studentam ir tiesības:  

• savu darbu aizstāvēt paredzētajā maăistra darba aizstāvēšanā un galīgo lēmumu 
par darba atbilstību maăistra darba prasībām pieĦem maăistra darbu novērtēšanas 
komisija; 

• atteikties no maăistra darba aizstāvēšanas, par to paziĦojot rakstiski pirms 
paredzētās aizstāvēšanas. Aizstāvēt pārstrādāto maăistra darbu var pēc 1 gada. 

 
 
6.5. Maăistra darba aizstāvēšana notiek atklāti. Tās laikā students 10-15 minūtēs izklāsta 
veiktā pētījuma aktualitāti, mērėus, uzdevumus, pētījuma rezultātus un pamatsecinājumus. 
6.6. Pēc studenta ziĦojuma uzklausīšanas, iepazīšanās ar darba vadītāja, recenzenta mutvārdu 
vai rakstisko vērtējumu, atbilžu noklausīšanās uz uzdotajiem jautājumiem, diskusijas, 
komisija savu lēmumu pieĦem slēgtā sēdē atklāti balsojot. Darbs tiek vērtēts 10 ballu 
sistēmā. 

6.7. Apelācijas kārtību nosaka „Instrukcija par studijām Rīgas StradiĦa universitātē 
 
Metodiskos norādījumus izstrādāja MZF Māszinību maăistrantūras studiju programmas 
vadītāja I.DieviĦa, 2005.g.dec. 

 
 
Metodisko norādījumu sastādīšanā izmantotā literatūra: 
 
Rīgas StradiĦa universitātes nolikums par akadēmiskā un profesionālā maăistra grāda 
iegūšanu(izstrādāšanai un aizstāvēšanai) 
 
BaltiĦš M. Lietišėā epidemioloăija, izd. „Zinātne”, 2003.-354 lpp. 
 
Metodiskie norādījumi kursa, bakalaura un maăistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai/ 
sastādījis doc. K.Krūzs, izd. SIA „Izglītības soĜi”, 2003.-31 lpp. 
 
Norādījumi maăistra darba izstrādei un aizstāvēšanai/ izstrādāja dr. habil. paed., prof. A. 
Špona, dr. paed., prof. A. Krūze, izd. SIA „Izglītības soĜi”, 2002.-34 lpp. 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Voldemārs Arnis  

Dzimšanas datums:  17.10.1960. 

Dzimšanas vieta:  Talsi 

Adrese:  Alīses 6, dz.56, Rīga  

Tālrunis:  9517305 

 
IZGL ĪTĪBA  
 

- 1997. Promocijas darbs “Dažādu spēka treniĦa režīmu ietekme uz 
sportista maksimālo jaudu un darbaspējām” Latvijas 
Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtā. 

1982 - 1986. Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts 

1975 - 1978. Saldus vidusskola 
   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
 

2005. Starptautiskais Baltijas sporta medicīnas kongress 
 

2005. Seminārs - lekciju cikls sporta treniĦu teorijā: \"Fiziskās 
audzināšanas teorijas metodoloăija\";  
\"Sportistu fiziskās sagatavotības kontrole. Augstākās kvalifikācijas 
sportistu modālie raksturojumi\"; 
 \"Funkcionāli svarīgu šunu daĜu (organellu) palielināšanas 
metodes muskuĜu šėiedrās un miokardā\"; \"Slodzes plānošana 
mikrociklā, mezociklā, makrociklā\". 

 

2004. Seminārs sporta speciālistiem - sporta ārstiem, treneriem un sporta 
skolotājiem: \"Izturības trenēšana un sirds problēmas\" 

 

2004. Rīgas StradiĦa universitātes Medicīnas nozares zinātniskā 
konference. 

 

2004. Rīgas StradiĦa universitātes Rehabilitācijas fakultātes 10 gadu 
jubilejai veltītā konference: \"Rehabilitologu akadēmiskā un 
profesionālā izglītība latvijā desmit gadu laikā un attīstības 
perspektīvas nākotnē\". 

 

2003. Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centra seminārs \"Fizisko 
aktivitāšu un sporta loma bērnu un pusaudžu vecumā. Bērnu un 
pusaudžu anatomiskās un fizioloăiskās īpatnības\";  
\"Bērnu un pusaudžu treniĦa procesa likumsakarības. Aerobo 
darbaspēju testēšana\". 
 \"Dopings. Aizliegtās vielas un to lietošanas sekas. Dopinga 
kontrole. Uztura bagātinātāji. Likumdošana un MK noteikumi 
sporta jomā\" 

 

2003. Rīgas StradiĦa universitātes Medicīnas nozares zinātniskā 
konference. 

 

2002. Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centra kursi: \"Izturības 
spēju izpausme. Slodzes intensitātes nozīme izturības treniĦā. Sirds 
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- asinsvadu un elpošanas sistēmas novērtēšanas tests. Minimālās un 
maksimālās slodzes apjoms\". 
 \"TreniĦu process un organisma adaptatīvās izmaiĦas. TreniĦu 
darba apjoms un intensitāte. TreniĦu slodžu saderība\". 
 \"Sportistu uztura uzdevumi un pamatprincipi. Uzturs izturības, 
spēka un ātrspēka sporta veidos: pamatprincipi, īpatnības sacensību 
dienās un darbaspēju atjaunošanās periodā\" 

 

2002. Rīgas StradiĦa universitātes Medicīnas nozares zinātniskā 
konference. 

 

2001. Starptautiskais Baltijas sporta medicīnas kongress 
 

2001. Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centra kursi: \"Darbaspēju 
paaugstināšanas faktori\"  

 

2001. Rīgas StradiĦa universitātes Medicīnas nozares zinātniskā 
konference. 

   

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

1997.   Bioloăijas doktors (Dr. biol.) 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

2002.   Asociētais profesors 

 
DARBA PIEREDZE  

2002. - patreiz Asociētais profesors Rīgas StradiĦa universitātē, Sporta un 
pedagoăijas katedras vadītāja v.i. 

1998. - 2002. Docents Latvijas Medicīnas akadēmijā 

1986. - 1998. Lektors Rīgas Medicīnas institūtā, Latvijas medicīnas akadēmijā 
   

   

   

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

   Galvenie 
virzieni 

Fizisko vingrinājumu pielietošana aerobo darbaspēju un spēka 
paaugstināšanā un veselības nostiprināšanā;  
Fizisko vingrinājumu nozīme sirds un asinsvadu slimību profilaksē. 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

    Rehabilitācijas fakultātes domes loceklis. 

    
 

PUBLIK ĀCIJAS 

    19  
1. Arnis V. Dažādas intensitātes fizisku slodžu ietekme uz 
maztrenētu cilvēku fiziskajām darbaspējām. Trešā starptautiskā 
sporta medicīnas kongresa tēzes, Rīga, 2001, lpp.7-8.  
2. Arnis V. Spēka vingrinājumu ietekme uz maztrenētu cilvēku 
organismu. 2002. gada Medicīnas nozares zinātniskās konferences 
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tēzes, Rīga, 2002, lpp.81.  
3. Arnis V., Horna-Butkeviča A. Studentu fiziskās darbaspējas un 
to izmaiĦas studiju laikā. Rīgas StradiĦa universitātes Zinātniskie 
raksti, Medicīnas bāzes zinātnes. Rīga, RSU, 2003, lpp.153-156.  
4. Arnis V., Horna-Butkeviča A., Vinberga I. Aerobo darbaspēju 
paaugstināšanas iespējas ar precīzi dozētām slodzēm. 2003. gada 
Medicīnas nozares zinātniskās konferences tēzes, Rīga, 2003, 
lpp.51.  
5. Horna-Butkeviča A., Arnis V., Linaberga V. RSU studentu 
ieradumi un attieksme pret veselīgu dzīvesveidu. 2004. gada 
Medicīnas nozares zinātniskās konferences tēzes, Rīga, 2004, 
lpp.50.  
6. V.Arnis, A.Horna-Butkeviča, I.Vinberga, V.Linaberga. Aerobo 
darbaspēju paaugstināšanas iespējas ar precīzi dozētām 
slodzēm.RSU zinātniskie raksti. Rīga, RSU, 2005, lpp. 90-93.  
7. V.Arnis, A.Horna-Butkeviča, V.Linaberga, I.Vinberga, 
L.Reinberga.Dependence of Aerobic Fitness on Workloads of 
various intensities. Starptautiskā Baltijas sporta medicīnas kongresa 
tēzes, Rīga, 2005, lpp. 17.  

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

    Dzimtā – Latviešu, brīvi – Krievu, sarunvalodas līmenī – Vācu,  
ar vārdnīcas palīdzību – AngĜu. 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

   Datorzināšanas 
 
 

Microsoft office Word, Power Point, Excel,  
Internet Explorer, Outlook Express, Image Transfer u.c. 
Autovadītāja apliecība B. 

Datums: 15.02.2006. 

Paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Igors Kudrjavcevs 

Dzimšanas datums:  1960.g. 

Dzimšanas vieta:  Rīga 

Adrese:   

Tālrunis:   

 
IZGL ĪTĪBA  

1998  - 2002  doktorantūra Rīgas StradiĦa Universitātē, Komunikācijas studiju katedrā. 
Darba tēma: “Verbālā komunikācija ka masu apziĦas manipulācijas 
līdzeklis.” 

1983  Ārsta diploms, Rīgas medicīnas institūts. 

   
   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

2005.dec.  - līdz šim 
laikam 

Uzsāktas mācības ėīniešu valodas kursos Konfūcija centrā Rīgā. 

2005.apr.   Kursi „Applied Kinesiology” (Starptautiskās AK Asociācijas speciālistu 
vadībā). 

1997.dec.  - 1998.janv.  Kursi ėīniešu akupunktūrā, Rīgā. 

1997.febr.  - 1998.febr.  Kursi austrumu vingrošanā Cigun un Taiczi Meistara Sina (Ėīnas Tautas 
Republika) vadībā, Rīgā. 

1995.nov.  - 1996.jūn. Intensīvās apmācības kursi Neirolingvistiskājā programmēšanā un Ēriksona 
hipnozē (180 stundu), Rīgā. 

1995.janv. 
– aug. 

  Cigun kursi Rīgā. 

1994.okt.  - 1996.nov.  Kursi biofizikālajā medicīnā un biorezonansē, Rīgā. 

1992.okt.   Kursi “Žurnālistika un demokrātija”, Zviedrijas valsts radio, Stokholmā. 

1990.mar. 
– jūl. 

 Kursi refleksoterapijā un homeopātijā, Maskavā. 

   
   

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

   

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

   

 
DARBA PIEREDZE  

  Kopš XI. 2005. – RSU Konfūcija centra vadītājas vietnieks medicīnas 
jautājumos. 
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Kopš XI. 2002. – RSU Integratīvās medicīnas laboratorijas vadītājs.   
XI.1998. – 10. XI. 2003.g. – RSU Komunikācijas studiju katedras lektors. 
Kopš 1998.g. – Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijas Jauno reliăisko 
kustību konsultatīvās padomes eksperts. 
Kopš IX.1990.g. – ārsta homeopāta privātprakse. 
1991.g. – 1992.g. – ārštata darbs Latvijas Radio: korespondents, pēc tam rīta 
informatīvi - muzikālās programmas redaktors un vadītājs. 
Kopš I.1998.g. – austrumu vingrošanas cigun un tai czi cjuaĦ pasniedzējs. 
1986.g. – medicīnas vada komandieris, ČernobiĜas AES avārijas seku 
likvidācijā, 
Ukrainā. 
1983. – 1990.gg. – ārsta darbs Rīgas ārstniecības iestādēs. 
1978. – 1983. – sanitāra un, pēc tam, feldšera darbs Rīgas Traumatoloăijas 
institūtā un Ātras medicīnas palīdzības stacijā.  

  1999. g. IX. – 2001.g. IV. – Latvijas Kristīgā radio iknedēĜas programmas 
“Garīgais ceĜojums” autors un vadītājs.  
Kopš 1995.g. – vairāk kā 70 publikācijas Latvijas presē (autors, līdzautors, 
ideju autors), uzstāšanas radio un TV. Tēmas – psiholoăija, medicīna, masu 
apziĦas manipulēšana. 

   

   

   
   

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    - Eventual application of External Qigong Therapy (vital energy flowing) 
for treatment of trauma    aftereffects – a preliminary study. 4th Baltic 
Congress in Sports Medicine, Riga, 11-12 November, 2005. 

- Mūsdienu psihotehniku izmantošana NRK darbībā. Referāts konferencē 
“Netradicionālās reliăiskās kustības un to nelabvēlīgā ietekme 
sabiedrībā: garīgie, sociālie un tiesiskie aspekti”. Rīga, Lutera 
Akadēmija, 1998. 

- Современные психотехники и последствия их немедицинского 
применения. Доклад на 4 Балтийском конгрессе по акупунктуре и 
альтернативной медицине. Юрмала, 1997. 

2005./2006. studiju gadā ir izstrādāts kurss „Ievads integratīvajā medicīnā” 
Rehabiltācijas fakultātes ergoterapijas skolas studentiem. 
2004./2005. studiju gadā ir izstrādāti un novadīti lekciju un praktisko 
nodarbību kursi „Ievads integratīvajā medicīna” Medicīnas fakultātes 3. gada 
studentiem, Māszinību fakultātes 1. gada maăistrantēm, Rehabilitācijas 
fakultātes ortozēšanas-protezēšanas skolas studentiem, Stomatoloăijas 
fakultātes 4. gada studentiem. 
2004./2005. studiju gadā ir izstrādātas divu mācību kursu programmas ESF 
Tiesību zinātĦu programmas studentiem – „Praktiskā komunikācija”, un 
maăistrantiem – „Praktiskās komunikācijas medicīniskie un tiesiskie 
aspekti”. 
2004. gada septembrī nodibināts RSU studentu Integratīvās medicīnas 
zinātniskais pulciĦš. 
2003./2004. studiju gadā – lekciju un praktisko nodarbību kurss „Ievads 
integratīvajā (netradicionālajā) medicīnā, RSU Medicīnas fakultātes 6. gada 
studentiem. 
Kopš I. 2001.g. – treniĦu programmas “AtveseĜošanas vingrošana Taiczi un 
Cigun darba vietās” autors un vadītājs (nodarbības LATVENERGO, 
Jūrmalas pilsētas Domē, Data Pro, Statoil Latvia un citur Rīgā un Latvijas 
pilsētās).  
2000./2001. mācību gads – kurss „Ievads praktiskajā komunikācijā” Lutera 
akadēmijas studentiem. 
Kopš IX. 2000.g. – ir uzsākuši darbu pirmie sertificēti Cigun/Taiczi 
instruktori, I. Kudrjavceva mācekĜi.   
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1999.g. – 2001. g. – sadarbība ar Latvijas Pašvaldību mācību centru.  
XI.1998.g. – 10. XI. 2003.g. – lektors RSU Komunikācijas studiju katedrā, 
kursi “Personiskā komunikācija”, “Komunikācijas psiholoăija”, 
“Komunikācija vidē – kreativitātes problēmas”. Lekcijas tika lasītas 
sabiedrisko attiecību un žurnālistikas programmu studentiem. 
XI.1998.g. – VI. 2000.g. – speckursa “Austrumu vingrošana” (RSU 
pasniedzējiem un studentiem) vadītājs. 
Kopš V.1996.g. – lekciju un mācību semināru NLP un verbālā rezonanse, 
Efektīvā komunikācija, Personības izaugsme, Veiksmes psiholoăija, Sievietes 
radošās stratēăijas, Stresa menedžments, Laika plānošana   autors un 
vadītājs. Semināri tika novadīti Rīgā un citur Latvijā, to klausītāju vidū ir LR 
Tieslietu Ministrija (Tiesnešu apmācības centrs un LR Augstākā Tiesa), 
Valsts IeĦēmumu Dienesta centrālais aparāts, LR IeM Pilsonības un 
Migrācijas lietu pārvalde, Latvijas Banka, Latvijas Televīzija, Rīgas dome,  
Rīgas un Ventspils skolu valdes, Rīgas Centrālcietums, Latvijas Pašvaldību 
mācību centrs, Adros Baltija, Danish Chamber of Commerce in Latvia, 
LATIO  un citas valsts un privātas struktūras. 

IX. 1995.g. – V.1997.g. Rīgas Aviācijas Universitātes Informatīvi – 
kosmisko prognozēšanas tehnoloăiju fakultātes lektors. Kursi “Cilvēka 

bioloăija”, “Efektīvā komunikācija”, “Austrumu vingrošana cigun”. 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

  Latvijas Integratīvās medicīnas asociācijas prezidents. 
Latvijas Austrumu vingrošanas asociācijas prezidents. 
Starptautiskās Ārstu homeopātu Ligas (Liga Medicorum Homoeopatica 
Internacionalis) biedrs. 
Latvijas Ārstu biedrības biedrs. 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

  1991. gada barikāžu piemiĦas zīme #2317.  
LR Veselības Ministrijas Goda Raksts “Par nesavtīgo darbu Latvijas 
neatkarības labā 1991.g. barikāžu laikā.” 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

  - Brīnišėīgais pieskāriens: cigun terapija ar roku enerăiju. („Psiholoăija 
mums”, Nr.11./12., Rīga,  2005.) 

- Чудесное прикосновение: цигун-терапия энергией рук. 
(«Психология для нас», № 11/12, Рига, 2005). 

- Cigun – efektīvā ārstnieciskā un atveseĜošanas metode. („Latvijas 
Ārsts”, Nr. 10, Rīga,  2004.). 

- Вербальный резонанс. (Материалы Международного 
мультидисциплинарного конгресса «Прогресс в фундаментальных 
и прикладных науках для здоровья человека», Судак, 10 – 21 июня 
2004). 

- К вопросу об интеграции личности – этично ли слепому вести 
слепых. (Материалы Международного мультидисциплинарного 
конгресса “Прогрессивные научные технологии для здоровья 
человека”, Карадаг, 8 – 19 июня 2003). 

- Фантомный референтный индекс – паттерн ты – дополнение к 
теории и практике мета-моделирования. (Сборник научных трудов 
Балтийского Русского института, Рига, 2002). 

- Iнтеграцiя суспiльства i етика комунiкацii. («Поштовх», бюлетень 
тренирiв НУО Украiни №4, червень 2002 року). 

Interneta publik ācijas. 
- Фантомный референтный индекс – дополнение к теории и практике 

мета-моделирования 
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/3398.html 
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- НЛП и цигун – новые дополнения к теории и практике мета-
моделирования 

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7270.html 
- Вербальный резонанс 

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7271.html 
- Центр истинного Я, или к вопросу о внутренней интеграции 

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7522.html 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

   

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

  Intereses :  
Mūzika – klausīties un spēlēt. 
Reliăijas vēsture. 

Datums:  

Paraksts 
  

  

  

 

CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Zaiga Kalnbērza  Ribule 

Dzimšanas datums:  10.09.79  

Dzimšanas vieta:  Rīga 

Adrese:  Rīga, Zentenes iela 28. 

Tālrunis:  
9188758 
 

 
IZGL ĪTĪBA  

2003  - līdz šim 
laikam 

Ārsts- rezidents ( ārsta rehabilitologa specialitātē) Rīgas StradiĦa 
universitāte. 

1997  - 2003 Medicīnas fakultāte. Rīgas StradiĦa Universitāte. 
Diploma numurs 000049. 

1994  - 1997 Rīgas Hanzas Vidusskola. 
   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
   

   

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
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AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

   

 
DARBA PIEREDZE  

2003  - līdz šim 
laikam 

Rīgas StradiĦa Universitāte, Māszinību docētāju grupa, stundu 
pasniedzēja Sabiedrības veselībā un epidemioloăijā. 

2003  -  Ārsts stažieris transfuzioloăijas specialitātē. 

2003  - 2005 Ārsts, NRC ‘Vaivari” spinālo traumu nodaĜā. 

   

   
   

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

     

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

   

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

   

 
PUBLIK ĀCIJAS 

   

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

  Latviešu  dzimtā 
Krievu     teicami 
AngĜu      teicami. 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

  Autovadītāja apliecība. 

Datums:  

Paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Diāna Platace 

Dzimšanas datums:  1977. gada 31. maijā  

Dzimšanas vieta:  Krāslavā 

Adrese:  RaiĦa ielā 23, Jēkabpilī, LV- 5202 

Tālrunis:  52- 23527, mob. tel. 6058707 

 
IZGL ĪTĪBA  

2005  - līdz šim 
laikam 

2005.- 2008. Rīgas StradiĦa Universitātes Medicīnas doktorantūra 
   

2000  - 2002 Latvijas Universitātes Bioloăijas maăistratūra 
 

1996 
1992 

- 2000 
- 1996 

Latvijas Medicīnas Akadēmijas Māszinību fakultāte 
Daugavpils medicīnas skola 

   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
   

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

   

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

   

 
DARBA PIEREDZE  

2003  - līdz šim 
laikam 

 RSU Māszinību docētāju grupas lektora v.i.  
 

2000  - 2003 RSU Māszinību docētāju grupas asistente 

2000  - 2002 A. Kirhenšteina mikrobioloăijas un virusoloăijas institūta 
onkovirusoloăijas laboratorijas asistente 

1999  - 2000 Sarkanā Krusta Rīgas med. skolas anatomijas un fizioloăijas 
pasniedzēja   

1994  - 1999 Jēkabpils pansionāta medmāsa 
   

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

     05.03.2004. Stenda referāts “Inhibition of replication of Influenza A virus by 7,8
dihydroneopterin” RSU Medicīnas nozares zin
konferencē 

30.07.2002. Poster presentation “The influence of neopterin on  
Coxsackie virus type B5 replication 
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International  
Congress of Virology, Paris, France

12.06.2002. Maăistra darbs “Neopterīna ietekme uz enterovīrusa  
Koksaki B5 replikāciju in vitro”. 

14.02.2002. Referāts “Neopterīna ietekme uz enterovīrusu /Koksaki B5/ 
replikāciju in vitro” LU 60. Konferenc

15.09.2001. Akadēmiska Mzf mācību programma Aprūpes procesā 
12.05.2001. Referāts “Neapzinātais māsas praksē” 1. LMV kongresā 

23.05.2000.Bakalaura diplomdarbs “Kontrtransference m
15.04.2000. Akadēm. Mzf mācību progr. Mikrobioloăijā un Infekciju kontrol
 
 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

1998   Akadēmiskas organizācijas “Dzintars” filistre, valdes locekle 
 
 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

   

 
PUBLIK ĀCIJAS 

   

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

  latviešu, krievu valodu- pārvaldu brīvi 
angĜu valodu- sarunvalodas līmenī 
 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

  MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet 
B kategorijas autovadītāja tiesības  
 

Datums:  

Paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Inga OdiĦa 

Dzimšanas datums:  1973. gada  16. augustā   

Dzimšanas vieta:   

Adrese:  Rīgā, Rigondas gatve 4-31 

Tālrunis:  9372031 

 
IZGL ĪTĪBA  

  No 2003. gada septembra studēju LUPPI pedagoăijas doktorantūrā. 
 

1999.g. - 2001.g. LU Medicīnas fakultātes Māszinību programmas 
maăistratūra. Ieguvu veselības zinātĦu maăistra grādu māszinībās. 
   
1998. - 1999.g LU Pedagoăijas un Psiholoăijas Institūta vispārīgās 
pedagoăijas programmas maăistratūra. Ieguvu izglītības zinātĦu 
maăistra grādu pedagoăijā. 

 
1994. – 1998.g. Latvijas Medicīnas Akadēmijas Māszinību fakultāte. 
Ieguvu Māszinību grādu. 

 
1991. – 1993.g. P. StradiĦa Rīgas 2. medicīnas skola. Beidzu ar 
izcilību, ieguvu  Feldšera – laboranta kvalifikāciju. 
 

   

   
   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

  1998.g. Klasiskās masāžas kursi . 
 
1998. – 1999.g. datorkursi Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas skolā 
(Microsoft Word, Excel, PowerPoint). 

 
1998.g. 3 mēnešu kursi angĜu valodā Latvijas ZinātĦu akadēmijā. 

 
1998.g. septembrī piedalījos un vadīju profesionālās un pedagoăiskās 
kvalifikācijas pilnveidošanas kursus “Māsu darba process” Sarkanā 
Krusta Rīgas medicīnas skolā. 
2002.g. kursi Bioėīmiskās izmeklēšanas metodes un Hematoloăiskās 
izmeklēšanas metodes. Atjaunoju feldšera – laboranta sertifikātu.  
 

   

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

   

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  
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DARBA PIEREDZE  

  No 2002. gada papildus strādāju par stundu pedagogu RSU Medicīnas 
fakultātē, programmā - Veselības zinātĦu bakalaurs Māszinībās. 

 
No 2001. gada papildus strādāju par stundu pedagogu LU Medicīnas 
fakultātē, programmā - Veselības zinātĦu bakalaurs Māszinībās. 

 
No 2000. gada janvāra mēneša strādāju par Sarkanā Krusta Rīgas 
Medicīnas skolas izglītības metodiėi, vadu arī praktiskās nodarbības 
mikrobioloăijā, higiēnā. 

 
No 1998.gada strādāju Sarkanā Krusta Rīgas Medicīnas skolā par 
pedagogu Bioloăisko zinību kursā. Piedalījos izstādē “Skola – 99” un 
“Skola – 2000”, “Skola - 2001”, “Skola - 2002”, kurā nākamos 
reflektantus iepazīstināju ar Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas skolas 
izglītības programmām.  

 
1997. – 1999.g. strādāju SIA “Melisa Farm” par tirdzniecības 
menedžeri. Piedāvāju medikamentus un medicīnas preces aptiekām, 
doktorātiem un ăimenes ārstiem. Esmu piedalījusies kardiologu 
(1997.g.) un ginekologu (1998.g.) semināros, kuros iepazīstināju ar 
jaunākajiem ekspresdiagnostikas testiem (Troponin I, Mioglobin - 
ekspresdiagnostikas testi kardioloăijā, grūtniecības testi ginekoloăijā). 
1999.g. strādāju SIA “Farm Serviss Jelgava” par tirdzniecības 
menedžeri. Piedāvāju medicīnas preces aptiekām un citām 
tirdzniecības vietām. 

 
1993. – 1998.g. strādāju P. StradiĦa klīniskajā slimnīcā 
Bakterioloăiskajā laboratorijā par feldšeri – laborantu. 1997.g. ieguvu 
feldšera – laboranta sertifikātu. 
 

   

   

   

   
   

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    1999.g. Seminārs “Kritiskā domāšana māsu izglītībā” sadarbībā ar 
Gēteborgas Universitāti un Stokholmas Sarkanā Krusta koledžu Rīgas 
5. medicīnas skolā.  

 
1999.g. seminārs “Māsu palīgu izglītības programmas izveide” 
sadarbībā ar Lundellskas skolu Zviedrijā. 

 
1999.g. piedalījos seminārā, kas veltīts Jūlija Studenta jubilejas 
atcerei. 
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1999.g. seminārs “Skolotāju sociālpedagoăiskās kompetences 
pilnveide darbā ar ielas bērniem, jauniešiem un viĦu ăimenēm”. 

 
1999.g. piedalījos Sociālo un Pedagoăisko Inovāciju fonda rīkotajā 
seminārā “Sociālpedagoăiskie aspekti”. 

 
2000.g. piedalījos seminārā Vācijā “Bildung, Politik und Gesellschaft 
in Deutschland – Entwicklungen in Ost und West”. 2001.g. piedalījos 
1. Latvijas māsu un vecmāšu kongresā. 
2002.g. konference “Drošības aspekti pacientu aprūpē”. 

 
2003.g. konference “Māsas: cīĦa pret AIDS kā kauna zīmi, rūpēs par 
visiem”. 

 
2003.g. seminārs “Mācību metodisko materiālu izstrāde un 
noformēšana”. 

 
2003.g. seminārs “Eiropas Strukturālo fondu atbalstāmās aktivitātes 
izglītībā un tālākizglītībā Latvijā”. 

 
2004.g. konference “Māsu prakse uz Eiropas Savienības sliekšĦa”. 
1998.g. izstrādāju Sarkanā Krusta Rīgas Medicīnas skolā izglītības 
programmu “Attīstībā”, “Saskarsme”. 
1998.g. pētniecības projekts “Latvijas sabiedrības attieksme pret 
eitanāziju”. Projekts tika novērtēts ar izcilību.  

1999.g. maăistra darbs “Medicīnas māsu skolas audzēkĦu 
attieksme pret nāvi”. 

2001.g. maăistra darbs “Spriedzes esamība māsu skolas pirmā mācību 
gada studentiem” 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

   

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

   

 
PUBLIK ĀCIJAS 

  2001.g. tēzes un stenda referāts 1. Latvijas māsu un vecmāšu 
kongresā. 
1998.g. novembrī  raksts žurnālā “M āsa” – “Latvijas sabiedrības 
attieksme pret eitanāziju”.  

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

  Brīvi pārvaldu latviešu un krievu valodu, ar vārdnīcas palīdzību – 
vācu un angĜu valodu. 
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PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

   

Datums:  

Paraksts: 
  

  

  

 

CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Inga Millere                      

Dzimšanas datums:  13.07.1959. 

Dzimšanas vieta:  Rīga, Latvija 

Adrese:  Plostu iela 21, Rīga, LV-1057 

Tālrunis:  9550660 

 
IZGL ĪTĪBA  

1978-1984  Rīgas Medicīnas Institūts                                  

1984-1988  Latvijas ZinātĦu akadēmija 
Mācības aspirantūrā                                           

1994-1997  Latvijas Medicīnas akadēmija 
Psihosomatiskās medicīnas un  
Psihoterapijas rezidentūra                                  

1995-2001  Studijas starptautiska kopprojekta  
ietvaros ( Norvēăija/ Dānija/ 
Lietuva/Latvija) grupu psihoterapijā                  

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
  

ASV Kornela universitātes Medicīnas 
Koledžas un Sorosa fonda organizēti kursi 
Psihiatrijā un psihoterapijā 
 

28-
30.07.2005 

 Srtifikāts: in Medical Education on Independent Learning 
and the Core Curriculum. 

26.11.2003.  Baltijas Krievu institūta Apliecība. Semināru tēmas: 
Ieteikumi studiju programmu izveidē, licencēšanā un 
realizēšanā. Studiju programmu un filiāĜu akreditācijas 
jautājumi. Pašnovērtējuma ziĦojuma veidošanā. Eiropas 
augstākās izglītības telpas izveide. No Sorbonnas 
deklarācijas līdz Berlīnes konferencei. 
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  „Kognitīvi biheivorālā psiholoăija un Psihoterapija 
(Latvijas Psihoterapeitu Asociācija, LMA 
Psihosomatiskās medicīnas kurss. 

  Makmāsteras modelis ăimenes psihoterapijā. 

  ASV Kornella Universitātes Medicīnas Koledžas un 
Sorosa fonda organizēti kursi psihiatrijā un psihoterapijā. 

  „Terapija ar veinvecāku ăimenēm”, „Terapija ar 
bērniem”, Ātkarība no attiecībām”, „ īsā terapija, fokusēta 
uz atrisinājumu”(Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība, 
Latvijas Piushoterapeitu Asociācija, Latvijas Ăimenes 
Centrs. 

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

   Medicīnas Doktors 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

 2004   Asoc.prof.                                                           

 
DARBA PIEREDZE  

1984-1993  Latvijas ZinātĦu akadēmija A. Kirhenšteina 
mikrobioloăijas un virusoloăijas institūta zinātniskā 
līdzstrādniece 

1997-1999                                       
 

RSU Psihoterapijas un psihosomatiskās medicīnas 
katedra 
Stundu docētāja  
 

2001-2004 

 

RSU Māszinību Docētāju Grupa - Docente                                                             

kopš 2002  Vecpilsētas Medicīnas Centrs” 
ārste-psihoterapeite            
A/S „Jūras Medicīnas Centrs”  
Ārste-psihoterapeite   
Veselības Nams 5 
Ārste – psihoterapeite                                       

kopš 2002  RSU Māszinību Fakultāte 
Dekāne                                                                

2002 
 

 Docētāja Starptautiska kopprojekta  
ietvaros ( Norvēăija/ Dānija/ 
Lietuva/Latvija) grupu psihoterapijā                  

1997-2002; 
 

 LZP projekts Nr.96.0686 Medicīnas nozare 
Nr.8;”Izkaisītās sklerozes etiopatoăenēze”, projekta 
izpildītājs. 
 

2001-2002  Starptautiska apmācības kopprojekta  
Grupu psihoterapijā Organizācijas  
komitejas locekle –Latvijas pārstāve     
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2003  LR Veselības Ministrijas Darba Grupas  
"Veselības aprūpes nozares medicīniskās izglītības 
problēmu apzināšanai un priekšlikumu izstrādei" 
dalībniece  (LR VM Rīkojums Nr.115) 
 

2003  Darba Grupas vadītāja "RSU un Rīgas  
Sarkanā Krusta medicīnas skolas studiju  
programmas saskaĦošanai"  
( RSU rektora rīkojums Nr.2-3/99)        

Kopš 2002  Starpautiskās Māszinību Izglītības  
Intitūciju Apvienības  “Florence Network”  

Koordinatore Latvijā                            

kopš 2003  Starpautiskās Māszinību Izglītības  
Intitūciju Apvienības  “Florence Network”  

Darba grupas „Pētniecības projekti” dalībniece   
 

2004      Darba grupas „Psihiatrijas un Psihoterapijas rezidentūras 
Studiju programmu sakārtošanai un pilnveidošanai” 

dalībniece  ( rīkojums Nr.2-3/120)                             

2005  LR Veselības Ministrijas Darba Grupas "Priekšlikumu 
izstrādei turpmākam rīcības plānam ar psihoterapijas 
nozari saistīto jautājumu sakārtošanai " dalībniece  
(LR VM Rīkojums Nr.31) 

 

  Latvijas Psihodinamisko psihiatru, psihosomatiskās 
medicīnas ārstu un psihoterapeitu Asociācijas 
Sertifikācijas Komisijas locekle. 
 
Latvijas Psihodinamisko psihiatru, psihosomatiskās 
medicīnas ārstu un psihoterapeitu Asociācijas Grupu 
Sekcijas vadītāja 
 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

 Latviešu Dzimtā 

 Krievu  Brīvi 

 AngĜu Sarunvalodas līmenis 

   Franču Pamatzināšanas 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

    Autovadītāja apliecība B kategorja 
 

Datums:  

Paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Ērika Lanka 

Dzimšanas datums:  29.04.62. 

Dzimšanas vieta:   

Adrese:  Mārupes 23 – 12, Rīga 

Tālrunis:  9264829 

 
IZGL ĪTĪBA  

 1979 - 1984 LVU Vēstures un filozofijas fakultāte, studente 

 1987 - 1991 LVU Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, nekl. aspirante 

 1992 LVU Pedagoăijas  fakultāte, maăistre 
   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

 1996                                                                    Diploma in Learning Distance Education from Heinola Teacher/s 
College                                             

 

 2002                                ISEC apliecība  par 72 st. kursiem speciālā izglītībā                  

 2003.                                                                                                                                             Diploma in Special Pedagogy from Nordic –Baltic Project (168 st.) 

   

   
   

   

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

 1993 Pedagoăijas maăistre 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

   

 
DARBA PIEREDZE  

 1980 – 1984 LVU V ēstures un filozofijas fakultātes Lietišėās socioloăijas 
katedras laborante 

 1984 – 1986 LVU Pedagoăijas fakultātes Audzināšanas darba metodikas katedras 
vec. laborante 

 1986 - 1992 LU Pedagoăijas fakultātes Audzināšanas darba metodikas katedras 
vecākā pasniedzēja 

 No 1992 LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Pedagoăijas katedras 
lektore 

  Darbu Latvijas Universitātē Ē. Lanka apvieno ar lektores darbību LU 
PPF  PPIC, RSU, Pašvaldību Mācību Centrā, VJIC, LU Teoloăijas 
fakultātes reliăijas un ētikas skolotāju profesionālajā programmā, kā 
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arī  SAC un IAC organizētajos klases audzinātāju, skolotāju 
semināros, vecāku sapulcēs visā Latvijā, kādreiz strādāja arī Rīgas 
Humanitārajā Institūtā un Rīgas 26. vidusskolā kā kultūras vēstures, 
ăimenes dzīves ētikas un psiholoăijas skolotāja (8. -12. kl.) 1988. -
1993. g.. No 1993. gada piedalījās un pati organizēja bērnu vasaras 
nometnes. 
 Vairākkārt Ē. Lanka ir piedalījusies ārzemju pieredzes 
apguves braucienos - Dānijā (1994. g.), Somijā (1996. g. - iegūstot 
diplomu tālmācības jomā), Norvēăijā     ( 2001. un 2002. gadā, 
iegūstot diplomu speciālajā pedagoăijā), Izraēlā, arī citos. 
Ar ziĦojumiem uzstājusies LU ikgadējās konferencēs, RPIVA 
rīkotajās starptautiskajās konferencēs 1996.g. un 1999.g. aprīlī, SFL 
“PārmaiĦas izglītībā” organizētajos starptautiskajos semināros - 
“Pedagoăijas izglītība - vajadzību novērtējums un iespējamā virzība” 
1998.g. 9. janvārī, 1998.g. 20.-21. augustā piedalījās Sorosa fonda - 
Latvija projekta “Sadarbība un pieredze kā novitāte skolotāju 
izglītībā’’ noslēguma konferencē, semināros par kooperatīvo 
mācīšanos - 1999.g. jūlij ā un augustā),  1998.g. 24.-25. aprīlī 
vadīja darba grupu ‘’Morāles paradigma mūsdienu ăimenē un tās 
ietekme uz pedagoăisko procesu’’ konferencē “Ētikas un morāles 
aktuālās problēmas pedagoăiskajā procesā’’ LU Teoloăijas fakultātē, 
DPU rīkotajā konferencē “Psiholoăija 21. gadsimtā” - 1999.gada 6. 
maijā, LU ikgadējā konferencē 2000.g. 31.janvāri ar referātu sekcijas 
sēdē, Sabiedrības veselības veicināšanas centra un Britu vēstniecības 
rīkotajā konferencē “Pusaudžu veselība 2000” ar referātu un darbu 
grupu vadīšanu 2000.g. 4.-5. februārī, ar darba grupas vadīšanu 
konferencē ‘’Veselība- dzīves kvalitāte’’ 2000. gada 24. martā, 
2003.gada 13.maijā vadīja grupas darbu konferencē „NVO sadarbība 
ar riska grupas bērniem”u.c. 
No 90.g.vidus izteikta kĜūst Ērikas Lankas dalība vairākos skolotāju 
tālmācības projektos, tā 1999.g. pavasarī tika izstrādāts un nolasīts 
lekciju kurss par ăimenes un skolas sadarbību privātskolas “Patnis” 
skolotājiem un vecākiem, paralēli Ėeguma komercnovirziena 
vidusskolas skolotājiem tika novadīts seminārs par aktuālākajām 
audzināšanas problēmām, 2000.gadā sākts un pabeigts darbs pie 
semināra satura izstrādes un vadīšanas “Skolas un ăimenes 
sadarbības veicināšana” ( Skolu atbalsta centrs ), 2003.gadā sākts un 
pabeigts darbs pie semināra satura izstrādes un vadīšanas “Klases 
audzinātāja darbības plānošana izglītības iestādē” ( Izglītības  
atbalsta centrs), no 2001.g. – regulāra sadarbība ar Rīgas pilsētas 
Zemgales rajona Izglītības pārvaldi, 2002.g. – vairāki projekti un 
pasākumi kopā ar Izglītošanās centru skolai un ăimenei, 2003.g. – 
sadarbība vecāku izglītošanas jomā Madonas rajona skolās, 2004.g. – 
kursi Saldus rajona klašu audzinātājiem par skolēnu izpētes un 
sadarbības ar ăimeni ētiskajiem aspektiem, 2005.g. – kursi 
pedagoăiskajā ētikā Kuldīgas 78. arodvidusskolas pedagogiem, u.c.  
Tiek recenzēti mācību līdzekĜi ( 8 autoru darbs SFL “Filosofija 4.-6. 
klasei”, ”Retorika”          (skolotājiem un studentiem), bija  sadarbība 
ar “Vēstis skolai” redkolēăìju . 
 Pēdējo gadu laikā uzmanības lokā arvien vairāk nonāk 
problēmbērnu audzināšanas un riska ăimeĦu  tipoloăijas, to izpētes 
un metodikas jautājumi. 
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    Projekti: 1993. – 1995. Tempus (Dānija-Latvija) – dalībniece. 
      1999. – vēl patlaban SFL finansētie projekti 
skolotāju tālmācības jomā (SAC, IAC) – semināru vadītāja, 
trenere.                    2000.-
2003. Nordic-Baltic projekts „Pedagogu izglītošana 2000.-
2003.” – eksperte.                                                                          
2001.-2002. Aktīvās mācību metodes un demokrātiskā skolas 
vide (Somija – Latvija) – eksperte, trenere.   
                                   2003. Access Phare 
projekts AC 49 „NVO sadarbība ar riska grupas bērniem” – 
eksperte u.c.        

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

   

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

   

 
PUBLIK ĀCIJAS 

  1. Lanka Ē. Ăimenes enciklopēdija:// 1.Prasīgums, 2.Paraugs, 
3.Zinātkāre, 4.Taktiskums, 5.Kautrība, 6.Nihilisms, 7.Apolitiskums, 
8.Dogmātisms, 9.Savaldība. - R.: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 
1.sējums,1989.           2. Lanka Ē. Topoša 
skolotāja mijiedarbība ar skolēnu ăimenēm kā profesionālās 
sagatavotības sastāvdaĜa un integrācijas pazīme. //Personības 
integrēšanās līmeĦi skolā un sabiedrībā.Skolotāja loma. - Starpt. 
konf. tēzes.- R.: RPIVA, 1996., 82.-83.lpp.                                                                                                                             
3.  Lanka Ē.. Topošo skolotāju personības nozīmīgākās tikumiskās 
īpašibas.-  R.: Zin.rakst.kr., LSPA, 2000.                                                                                    
4.Lanka Ē.Topošo skolotāju nozīmīgākās tikumiskās īpašības. 
//Tolerance un citas pedagoăijas un psiholoăijas problēmas.- 
Daugavpils, Zin. rakstu kr. DPU, 2001., 77.-80.lpp. 
u.c. 
Mācību literatūra: 

1.  Lanka Ē. Darba programma. Audzināšanas darba teorija un 
metodika. (Ar līdzautori I.Ivanovu) - R.:LU,1995. 

2.  Lanka Ē. Darba programma. Ievads izglītības socioloăijā.- 
R.: LU, 1995. 

3. Lanka Ē. Darba programma.  Pedagoăiskā ētika..- R.: LU, 
1997. 

Pārējās publikācijas: 
1. Lanka Ē., Desmitniece K. No kādām debesīm kritīs skolotājs? 

- Vēstis skolai, 1999, Nr.3 (5), 4. - 6.lpp.  
2. Aizpura I.,  Lanka Ē., AuziĦa I. , Atstāja Dz.  .  Skolā ienāk 
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ăimene – :Vēstis Skolai, Nr.31., 8.-9. lpp.   
     

3. Lanka Ē. Vai konflikts vajadzīgs? (Tikumiskās audzināšanas 
formas klasē). Skolotāju avīze, 1985.g. 19.decembrī, 5.lpp. 

4. Lanka Ē. “Eine freiwillige Sklaverei”  - Das Ende der 
Sowjetkolonialismus. - Bonna, Rowohlt, 1990. (Atkārtots izdevums 
1991.) - Izdevējs A.Urdze.                                               

u.c. 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

   

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

   

Datums:  

Paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Sandra LapiĦa 

Dzimšanas datums:  1966.gada 18.jūlijs 

Dzimšanas vieta:   

Adrese:  Zentenes ielā 19 – 38, Rīgā 

Tālrunis:  9363981 

 
IZGL ĪTĪBA  

1995 
 
1990 
 
1984 

- 1997 
 
- 1994 
 
- 1988 

Latvijas Universitāte Pedagoăijas un Psiholoăijas institūts, 
   Maăistra grāds pedagoăijā 
 

Latvijas Medicīnas Akadēmija Māszinību fakultāte, Māszinību 
grāds 
Rīgas 4.medicīnas skola, Feldšera kvalifikācija 

   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
   

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

  Mg paed. 

AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

 
DARBA PIEREDZE  

1998 
 
2000 
 
1997 
 
1994 
 
1992 
 
1987 

- Līdz šim 
laikam 

- Līdz šim 
laikam 

- 1998 
 
- 1996 
 
- 1994 
 
- 1991 
 

Rīgas 1.slimnīca, Galvenā māsa 
 

 
AML/RSU māszinību docētāju grupas pasniedzēja 
 

Medicīnas Profesionālās Izglītības Centrs, Profesionālās Izglītības 
nodaĜas vadītāja 
 

Rīgas Sarkanā Krusta medicīnas skola, Pasniedzēja 
 

Rīgas Ātrās Neatliekamās palīdzības slimnīca, Reanimācijas nodaĜa, 
Māsa 

 

Jelgavas Ātrā Medicīniskās palīdzības stacija, Feldšere 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    15.09. – 30.09. 2004   Aprūpes darba organizēšana Whittington 
hospital, Londonā, Anglijā 
 

24. 03. –  29. 09.2004.  PārmaiĦas vadībā: vidējā līmeĦu vadītāju  
                                        lomas pieaugums veselības aprūpē  
 Projekts HOPE – Sabiedrības veselības skola un Veselības 
statistikas un medicīnas tehnoloăiju aăentūra 
 



 79 

22.10. – 26.10.20. Aprūpes darba vadīšana, Izraēlas veselības 
ministrija, Medicīnas Profesionālās Izglītības centrs 
 

08.02. – 16.02.2000. Māsu palīgu izglītība 
Zviedrija, Lundelskas skola 
 

06.09. – 06.10.2000 Māsu izglītība un prakse ASV, Voterburijas 
slimnīca, Keggi fonds 
 

08.03. – 25.03. 1999 Kvalit ātes nodrošināšanas praktiskajā  
                                                             apmācībā 
Somija, Savonlinnas un Helsinku politehnikums 
 

1995 – 1999 PVO LEMON darba grupa Pedagogu kursi darbam 
ar LEMON 
 

27.05. – 29.05.1998 Māsu izglītība universitātē 
Čehijas, KārĜa universitātes māsu teorijas un prakses institūts 
 

04.09. – 30.11. 1995 Māsu izglītība un prakse Dānijas, 
Nykobing māsu skola 
 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

  2002 – 2005 SRVA “Papardes zieds” jauniešiem draudzīgie 
veselības       pakalpojumi”  semināru vadītāja  

 
30.07. – 03.08.2001 Pirmās palīdzības pasniedzēju kursi 
 
04.08. – 08. 08.1999 Vācijas SK vasaras nometne par vecu cilvēku 
aprūpi 
 
1993 –1999 Latvijas Jaunatnes SK nometĦu vadītāja ( t.sk. jauniešu 

– invalīdu integrācijas vasaras nometne 
Nīderlandē un 7 nometnes Latvijā ) 

 
1997 - 1999  Latvijas Sarkanā Krusta mājas aprūpes projekta 
vadītāja 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

   

 
PUBLIK ĀCIJAS 

  2004.g.aprīlis Ginekologu un dzemdību speciālistu kongress 
Referāts – jauniešiem draudzīgi veselības aprūpes pakalpojumi 
 

2001.g. augusts Publikācija žurnālā “Jums kolēăi”  
“ Veca cilvēka aprūpe mājas apstākĜos” 
 

13.05.2001. 1.Māsu un vecmāšu kongress 
Referāts – kvalitātes nodrošināšana aprūpē 

 

24.11. 2000 Starptautiska māsu konference 
“M āsa un māsas prakses paradigma” 
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Referāts – Aprūpes process un tā realizēša māsu praksē 
 

1999.gada janvāris – aprīlis – izstrādāts un finansēts Leonardo da 
Vinči programmas projekts – pedagoga loma  praktiskajā māsu 
apmācībā 
 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

  Latviešu  dzimtā 
Krievu   teicami 
AngĜu   labi 
Zviedru  nelielas priekšzināšanas sarunvalodā 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

  Spēja strādāt ar datorprogrammām Word, Excel  
B kategorijas vadītāja apliecība  

Datums:  

Paraksts 
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CURRICULUM VITAE 

 

Vārds, uzvārds:  Kristaps Circenis 
Dzimšanas datums:  1978. gada 12. janvāris 
Dzimšanas vieta:  Balvu rajons, MedĦevas pagasts 
Adrese:  Alberta 11-68, Rīga, LV-1010 
Tālrunis:  9120357 
 
IZGL ĪTĪBA  
2004. - šim brīdim Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 

maăistra studiju programmā psiholoăijā 
2002. - 2004. Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 

maăistra studiju programma pedagoăijā 
2000. - 2003. Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 

sociālo zinātĦu bakalaura studiju programma psiholoăijā 
1996. - 2000. Latvijas Medicīnas akadēmijas Māszinību fakultātes studiju 

programma māszinībās 
 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
2006. 23.01.-04.02.  Intensīvā apmācības programma “International Comparative 

Nursing Module” (Intensive Programme 2006). IP organizatori: 
Hanzehogeschool Groningen un Florence Network, Nīderlandē, 
Groningenā 

2005. 04.04.-09.04.  Starptautiska apmācības nedēĜa sabiedrības veselībā un veselības 
veicināšanā (Health promotion of the working population) Lahti, 
Somijā 

2005. 24.01.-04.02.  Intensīvā apmācības programma “International Comparative 
Nursing Module” (Intensive Programme 2005). IP organizatori: 
Hanzehogeschool Groningen un Florence Network, Nīderlandē, 
Groningenā 

2004. - šim brīdim Rīgas StradiĦa universitātes Pēcdiploma izglītības fakultātes 
studiju programma “Grupu psihoterapijas pamati” 

2004. 26.01. - 06.02.  Intensīvā apmācības programma “International Comparative 
Nursing Module” (Intensive Programme 2004). IP organizatori: 
Hanzehogeschool Groningen un Florence Network, Nīderlandē, 
Groningenā 

2002. 09.05.  Latvijas Universitātes Medicīnas pēcdiploma izglītības institūta 
apmācību kursi ”Krīžu psiholoăija, krīzes psihiatriskie aspekti” 

2000. 07.12.-10.12.  PadziĜinātās kardiopulmonālās reanimācijas intensīvās apmācības 
kurss 
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ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
2005.   Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā  

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  
2005.   asistents  

 
DARBA PIEREDZE  
2000. - šim brīdim Rīgas StradiĦa universitātes Māszinību docētāju grupas asistents 
2003. - šim brīdim Rīgas StradiĦa universitātes Māszinību fakultātes prodekāns 
2003. - šim brīdim Rīgas Sarkanā Krusta medicīnas koledžas lektors 
2000. - 2003. Rīgas ātrās medicīniskās palīdzības stacijas izbraukuma brigādes 

medicīnas māsa 
   

   

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
    

 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
    

 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  
    

 

 
PUBLIK ĀCIJAS 
    

 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

    latviešu - dzimtā, krievu - brīvi, angĜu - sarunvalodas līmenī 
 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  
    

 

Datums: 22.02.2006. 

Paraksts 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

PERSONAS DATI  
Vārds, uzvārds Lolita Cibule 

 
Dzimšanas datums, vieta 29.06.1959., Latvija 
Adrese, tālrunis 
 

Bēnes iela 10-18, Rīga, LV – 1055, mob. tālr. – 9121580 

IZGL ĪTĪBA  
1995. - 1996.   
 
1977. - 1983. 
 
1974.- 1977. 
 

Latvijas Medicīnas Akadēmija, Rehabilitācijas fakultāte, 
ergoterapeita kvalifikācija 
Tartu Valsts universitāte, Medicīnas fakultāte, sporta medicīnas 
nodaĜa, sporta ārsta kvalifikācija 
Alūksnes 1. vidusskola 

PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  
2004. - 2004. 
2003. – 2004.  
1999. – 2002. 
 

„Innovatīvās metodes pedagoăijā” 
„Zinātniskās teorijas un ergoterapijas pētījumu metodika” 
Klātienes doktorantūra Latvijas Medicīnas  Akadēmijā   
 

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
 

 

AKAD ĒMISKAIS 
NOSAUKUMS 
 

 asistente, Ergoterapijas akadēmiskās skolā, 2005  

DARBA PIEREDZE  
2005. - līdz šim 
 
1996. – 2005. 
 
2002. – 2004.  
 
 
 
1996. – līdz šim 
 
1996. – 2003.  
1983. - 1994. 
1983. - 1983. 
1981. - 1983. 
 

RSU, Rehabilitācijas fakultātes  Ergoterapijas akadēmiskajā 
skola, asistente  
RSU Rehabilitācijas fakultātes Ergoterapijas akadēmiskajā 
skola, asistenta v.i. 
Starptautisks pētnieciskais projekts „Enable – age” 
(Autonomijas veicināšana, dalība un labklājība lielā vecumā: 
mājas vide, kā veselīgas novecošanas priekšnoteikums) QLKG-
CT-2001-00334, pētniece 
Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās” ārsts rehabilitologs, 
sertificēta ergoterapeite 
NRC “Vaivari” ergoterapeite  

Valsts sporta medicīnas centrā sporta ārste 

BJSS „Daugava”, sporta ārste 

Tartu (Igaunija) universitātes slimnīca, medicīnas māsa 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
 
 
 
 
 
 

Atslēgas vārdi: rehabilitācija, dzīves kvalitāte, BCT, rokas 
funkcija. 
Dalība piecu valstu pētnieciskajā projektā Enable – age 
(Autonomijas veicināšana, dalība un labklājība lielā vecumā: 
mājas vide, kā veselīgas novecošanas priekšnoteikums) QLKG-
CT-2001-00334. 
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DAL ĪBA 
SABIEDRISKAJ ĀS UN 
PROFESIONĀLAJĀS 
ORGANIZĀCIJĀS 
 

Latvijas ergoterapeitu asociācija - prezidente 
Latvijas ārstu rehabilitologu asociācija – sertifikācijas 
komisijas locekle 
Latvijas sporta ārstu asociācija 

GODA NOSAUKUMI, 
APBALVOJUMI 
 

 

PUBLIK ĀCIJAS • V. Ăīlis, A. Valainis, A. Vētra, L. Cibule Burn after 
effect rehabilitation in NRC „Vaivari”// Baltijas 
Rehabilitologu asociācijas 2. kongress (Rīga; 1999. g., 
10.11.dec). -75 lpp. 

• L. Cibule Rokas funkcijas uzlabošanas metodes 
bērniem ar Cerebrālo Trieku: kustību ierobežošanas – 
stimulēšanas metode.// RSU Medicīnas nozares 
zinātniskā konference (Rīga; 2003. g. 7. marts) – 83. 
lpp. 

• M. Klimantoviča, L. Cibule  Joint protection and ability 
perform activities of daily life in persons with 
rheumatoid arthritis// 13. Pasaules Ergoterapeitu 
kongress (Stokholma, 2002. g. 23.-28. jūnijs) – 69. lpp. 

• S. Arikāne, L. Cibule The play skills for healthy 
children and children with motor disturbances// 13. 
Pasaules Ergoterapeitu kongress (Stokholma, 2002. g.  
23.-28. jūnijs) – 84. lpp. 

• A. Greitāne, L. Cibule D. Bērtule, L. Aigare 
Funkcionālo spēju un fiziskās attīstības novērtējums 
Cerebrālās Triekas slimniekiem// Pasaules latviešu ārstu 
4. kongress (Rīga, 2001.g. 20.- 22. jūnijs) – 74. lpp. 

•  L. Cibule , A. Greitāne, D. Bērtule, L. Aigare Bērnu ar 
Cerebrālo Trieku novērtēšana spēles kontekstā: 
interdisciplināra pieeja// Pasaules latviešu ārstu 4. 
kongress (Rīga, 2001.g. 20.- 22. jūnijs) – 52. lpp. 

• L. Cibule , A. Greitāne, D. Bērtule  “Relationship 
among motor function, communication disorders and 
play skills in patients with cerebral palsy” 

      // European Academy of childhood Disability Annual      
        Meeting       (Tibingen, 2000,  4-6th October) –25. lpp. 
• L. Cibule , D. Bērtule , A. Greitāne, “Life satisfaction in 

adolescents with cerebral palsy in Latvia” // European 
Academy of childhood Disability Annual Meeting 
(Geteborg,  2001, 24-26th October) -24.p 

• D. Bērtule , L. Cibule , A. Greitāne Cardiorespiratory 
endurance in children with cerebral palsy// European 
Academy of childhood Disability Annual Meeting 
(Piza,  2002, 24-26th October) -21.p 

• A. Greitāne D. Bērtule , L. Cibule  “Community based 
groups for adolescents with cerebral palsy – Model for 
social integration in Latvia”  // European Academy of 
childhood Disability Annual Meeting (Oslo,  2003, 2-
4th October) -18.p 
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VALODU ZIN ĀŠANAS latviešu valoda – dzimtā valoda  
krievu valoda – brīvi  
angĜu valoda – brīvi 
igauĦu valoda - sarunvaloda     
 

PAPILDUS 
INFORM ĀCIJA 

IemaĦas darbā ar datoru 
Autovadītāja apliecība  
VaĜasprieki: tamborēšana, dārzs 
 

DATUMS 2006. gada 14. februārī 
 

PARAKSTS  
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Dagmāra Beitnere 

Dzimšanas datums:  1955. gada 13. martā 

Dzimšanas vieta:  Ventspils, Latvija 

Adrese:  DzelzceĜa iela 28, Jūrmala, LV – 2008 

Tālrunis:  7766502 ;  mob. 6495560 

 
IZGL ĪTĪBA  

1998 
1983 

   -2001     
 -1986   

Rīgas StradiĦa Universitātes socioloăijas doktorante  
aspirante LU Vēstures un filozofijas fakultātē. 

   

   
   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

2003 15.dec. doktora grāds socioloăijā, disertācija: Pašreference Latviešu    
paradigmā (20. gs. 20.-40.g. un 90. gadi līdz mūsdienām) 
 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

   

 
DARBA PIEREDZE  

1986 
 
1999 

līdz šodienai   
      
līdz šodienai 

pētniece LU Filozofijas un socioloăijas institūtā. Nacionālās 
Mutvārdu vēsture 
RSU Riropas studiju fakultātē, kursi: Ievads socioloăijā, Kultūras 
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2005 

       
līdz šodienai        

socioloăija, Sociālā antropoloăijā un RSU SVF kursa Ievads 
socioloăijā docētāja.  
Latvijas Mūzikas akadēmijas Zinātniskā un radoša darba  
prorektore un maăistratūras programmas docētāja kursā Kultūras 
socioloăija. 
 

   

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    • dalība pētījumā Valsts stāvoklis Latvijā Arhusas universitātes 
(Dānija) Politoloăijas departaments janvāris 2000.g. 

• dalība pētījumā Decentralizācijas ietekme uz sociālo politiku 
Atvērtas sabiedrības institūts (Budapešta, Ungārija) tēmā 
Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu iniciatīva augusts 
2000.g. 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

2003 
2004 

līdz šodienai     
līdz šodienai     

 Latvijas antropologu biedrības biedre. 
 Sabiedriskās organizācijas Fronda locekle. 

 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

   

 
PUBLIK ĀCIJAS 

   

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

  • latviešu, krievu, vācu, angĜu; poĜu un franču valodas lasu ar 
vārdnīcas palīdzību. 

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

  • darbs ar datoru Window, PowerPoint, Internet; 
• auto vadīšana – B kategorija; 
Intereses 
Mūzika, literatūra, cilvēkzinātnes, dzīves māksla un kulinārija. 

Datums: 13.10.2005. 

Paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Ērika Lanka 

Dzimšanas datums:  29.04.62. 

Dzimšanas vieta:   

Adrese:  Mārupes 23 – 12, Rīga 

Tālrunis:  9264829 

 
IZGL ĪTĪBA  

 1979 - 1984 LVU Vēstures un filozofijas fakultāte, studente 

 1987 - 1991 LVU Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, nekl. aspirante 

 1992 LVU Pedagoăijas  fakultāte, maăistre 
   

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

 1996                                                                   Diploma in Learning Distance Education from Heinola Teacher/s 
College                                             

 

 2002                                ISEC apliecība  par 72 st. kursiem speciālā izglītībā                  

 2003.                      Diploma in Special Pedagogy from Nordic –Baltic Project (168 st.) 

   
   

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

 1993 Pedagoăijas maăistre 

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

   

 
DARBA PIEREDZE  

 1980 – 1984 LVU V ēstures un filozofijas fakultātes Lietišėās socioloăijas 
katedras laborante 

 1984 – 1986 LVU Pedagoăijas fakultātes Audzināšanas darba metodikas katedras 
vec. laborante 

 1986 - 1992 LU Pedagoăijas fakultātes Audzināšanas darba metodikas katedras 
vecākā pasniedzēja 

 No 1992 LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Pedagoăijas katedras 
lektore 

  Darbu Latvijas Universitātē Ē. Lanka apvieno ar lektores darbību LU 
PPF  PPIC, RSU, Pašvaldību Mācību Centrā, VJIC, LU Teoloăijas 
fakultātes reliăijas un ētikas skolotāju profesionālajā programmā, kā 
arī  SAC un IAC organizētajos klases audzinātāju, skolotāju 
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semināros, vecāku sapulcēs visā Latvijā, kādreiz strādāja arī Rīgas 
Humanitārajā Institūtā un Rīgas 26. vidusskolā kā kultūras vēstures, 
ăimenes dzīves ētikas un psiholoăijas skolotāja (8. -12. kl.) 1988. -
1993. g.. No 1993. gada piedalījās un pati organizēja bērnu vasaras 
nometnes. 
 Vairākkārt Ē. Lanka ir piedalījusies ārzemju pieredzes 
apguves braucienos - Dānijā (1994. g.), Somijā (1996. g. - iegūstot 
diplomu tālmācības jomā), Norvēăijā     ( 2001. un 2002. gadā, 
iegūstot diplomu speciālajā pedagoăijā), Izraēlā, arī citos. 
Ar ziĦojumiem uzstājusies LU ikgadējās konferencēs, RPIVA 
rīkotajās starptautiskajās konferencēs 1996.g. un 1999.g. aprīlī, SFL 
“PārmaiĦas izglītībā” organizētajos starptautiskajos semināros - 
“Pedagoăijas izglītība - vajadzību novērtējums un iespējamā virzība” 
1998.g. 9. janvārī, 1998.g. 20.-21. augustā piedalījās Sorosa fonda - 
Latvija projekta “Sadarbība un pieredze kā novitāte skolotāju 
izglītībā’’ noslēguma konferencē, semināros par kooperatīvo 
mācīšanos - 1999.g. jūlij ā un augustā),  1998.g. 24.-25. aprīlī 
vadīja darba grupu ‘’Morāles paradigma mūsdienu ăimenē un tās 
ietekme uz pedagoăisko procesu’’ konferencē “Ētikas un morāles 
aktuālās problēmas pedagoăiskajā procesā’’ LU Teoloăijas fakultātē, 
DPU rīkotajā konferencē “Psiholoăija 21. gadsimtā” - 1999.gada 6. 
maijā, LU ikgadējā konferencē 2000.g. 31.janvāri ar referātu sekcijas 
sēdē, Sabiedrības veselības veicināšanas centra un Britu vēstniecības 
rīkotajā konferencē “Pusaudžu veselība 2000” ar referātu un darbu 
grupu vadīšanu 2000.g. 4.-5. februārī, ar darba grupas vadīšanu 
konferencē ‘’Veselība- dzīves kvalitāte’’ 2000. gada 24. martā, 
2003.gada 13.maijā vadīja grupas darbu konferencē „NVO sadarbība 
ar riska grupas bērniem”u.c. 
No 90.g.vidus izteikta kĜūst Ērikas Lankas dalība vairākos skolotāju 
tālmācības projektos, tā 1999.g. pavasarī tika izstrādāts un nolasīts 
lekciju kurss par ăimenes un skolas sadarbību privātskolas “Patnis” 
skolotājiem un vecākiem, paralēli Ėeguma komercnovirziena 
vidusskolas skolotājiem tika novadīts seminārs par aktuālākajām 
audzināšanas problēmām, 2000.gadā sākts un pabeigts darbs pie 
semināra satura izstrādes un vadīšanas “Skolas un ăimenes 
sadarbības veicināšana” ( Skolu atbalsta centrs ), 2003.gadā sākts un 
pabeigts darbs pie semināra satura izstrādes un vadīšanas “Klases 
audzinātāja darbības plānošana izglītības iestādē” ( Izglītības  
atbalsta centrs), no 2001.g. – regulāra sadarbība ar Rīgas pilsētas 
Zemgales rajona Izglītības pārvaldi, 2002.g. – vairāki projekti un 
pasākumi kopā ar Izglītošanās centru skolai un ăimenei, 2003.g. – 
sadarbība vecāku izglītošanas jomā Madonas rajona skolās, 2004.g. – 
kursi Saldus rajona klašu audzinātājiem par skolēnu izpētes un 
sadarbības ar ăimeni ētiskajiem aspektiem, 2005.g. – kursi 
pedagoăiskajā ētikā Kuldīgas 78. arodvidusskolas pedagogiem, u.c.  
Tiek recenzēti mācību līdzekĜi ( 8 autoru darbs SFL “Filosofija 4.-6. 
klasei”, ”Retorika”          (skolotājiem un studentiem), bija  sadarbība 
ar “Vēstis skolai” redkolēăìju . 
 Pēdējo gadu laikā uzmanības lokā arvien vairāk nonāk 
problēmbērnu audzināšanas un riska ăimeĦu  tipoloăijas, to izpētes 
un metodikas jautājumi. 
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    Projekti: 1993. – 1995. Tempus (Dānija-Latvija) – dalībniece. 
      1999. – vēl patlaban SFL finansētie projekti 
skolotāju tālmācības jomā (SAC, IAC) – semināru vadītāja, 
trenere.                    2000.-
2003. Nordic-Baltic projekts „Pedagogu izglītošana 2000.-
2003.” – eksperte.                                                                                                                 
2001.-2002. Aktīvās mācību metodes un demokrātiskā skolas 
vide (Somija – Latvija) – eksperte, trenere.   
                                   2003. Access Phare 
projekts AC 49 „NVO sadarbība ar riska grupas bērniem” – 
eksperte u.c.        

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

   

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

   

 
PUBLIK ĀCIJAS 

  1. Lanka Ē. Ăimenes enciklopēdija:// 1.Prasīgums, 2.Paraugs, 
3.Zinātkāre, 4.Taktiskums, 5.Kautrība, 6.Nihilisms, 7.Apolitiskums, 
8.Dogmātisms, 9.Savaldība. - R.: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 
1.sējums,1989.           2. Lanka Ē. Topoša 
skolotāja mijiedarbība ar skolēnu ăimenēm kā profesionālās 
sagatavotības sastāvdaĜa un integrācijas pazīme. //Personības 
integrēšanās līmeĦi skolā un sabiedrībā.Skolotāja loma. - Starpt. 
konf. tēzes.- R.: RPIVA, 1996., 82.-83.lpp.                                              
3.  Lanka Ē.. Topošo skolotāju personības nozīmīgākās tikumiskās 
īpašibas.-  R.: Zin.rakst.kr., LSPA, 2000.                                                                      
4.Lanka Ē.Topošo skolotāju nozīmīgākās tikumiskās īpašības. 
//Tolerance un citas pedagoăijas un psiholoăijas problēmas.- 
Daugavpils, Zin. rakstu kr. DPU, 2001., 77.-80.lpp. 
u.c. 
Mācību literatūra: 

4.  Lanka Ē. Darba programma. Audzināšanas darba teorija un 
metodika. (Ar līdzautori I.Ivanovu) - R.:LU,1995. 

5.  Lanka Ē. Darba programma. Ievads izglītības socioloăijā.- 
R.: LU, 1995. 

6. Lanka Ē. Darba programma.  Pedagoăiskā ētika..- R.: LU, 
1997. 

Pārējās publikācijas: 
3. Lanka Ē., Desmitniece K. No kādām debesīm kritīs skolotājs? 

- Vēstis skolai, 1999, Nr.3 (5), 4. - 6.lpp.  
4. Aizpura I.,  Lanka Ē., AuziĦa I. , Atstāja Dz.  .  Skolā ienāk 

ăimene – :Vēstis Skolai, Nr.31., 8.-9. lpp.   
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3. Lanka Ē. Vai konflikts vajadzīgs? (Tikumiskās audzināšanas 
formas klasē). Skolotāju avīze, 1985.g. 19.decembrī, 5.lpp. 

4. Lanka Ē. “Eine freiwillige Sklaverei”  - Das Ende der 
Sowjetkolonialismus. - Bonna, Rowohlt, 1990. (Atkārtots izdevums 
1991.) - Izdevējs A.Urdze.                                               

u.c. 

 
VALODU ZIN ĀŠANAS 

   

 
PAPILDUS INFORM ĀCIJA  

   

Datums:  

Paraksts 
  

  

CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Uldis Teibe 

Dzimšanas datums:  1939. gada 3. augusts 

Dzimšanas vieta:  Ventspils rajons, Popes pagasts 

Adrese:  Lāčplēša ielā 42 – 9, Rīgā, LV1011  

Tālrunis:  7285926 

 
IZGL ĪTĪBA  

1966 - 1969 aspirantūra ěeĦingradas Valsts universitātē, Bioloăijas un augsnes 
fakultātē (specialitāte – biofizika) 

1957 - 1962 Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, 
fizikas specialitāte 

1953 - 1957 Ugāles vidusskola 

1946 - 1953 Popes 7-gadīgā skola 

 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA  

2003 - 2003 Sanktpēterburgas apvienība "Spektron" apmācība darbam ar RFSA 
aparātu "Spektroskan" (50 stundas) 

2000 - 2000 RSU kursi "Matemātikas mācīšanas metodika programmās 
MathCad un Winfuktionen" (30 stundas) 

1999 - 1999 RSU/AML kursi "Informātika un statistika" (18 stundas) 

1999 - 1999 RSU/AML kursi "Datu statistiskā apstrāde programmās SPSS un 
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STATISTICA" (30 stundas) 

1988 - 1988 Maskava, 2 MVMI, kvalifikācijas celšanas kursi fizikā (144 
stundas) 

1986 - 1986 RMI kursi "SkaitĜošanas tehnikas lietošana" (162 stundas)  

1980 - 1980 Novosibirska, NMI, kvalifikācijas celšanas kursi fizikā (144 
stundas) 

1977 - 1977 Maskava, ĀKCI, kvalifikācijas celšanas kursi medicīniskajā 
kibernētikā (156 stundas) 

1974 - 1976 MLU "Starptautiskās attiecības" (diploms Nr. 13147) 

1975 - 1975 Maskava, 2 MVMI, kvalifikācijas celšanas kursi fizikā (310 
stundas) 

1971 - 1973 Pedagoăiskās meistarības universitāte (apliecība Nr. 125) 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

1970   Bioloăijas doktors  

 
AKAD ĒMISKAIS NOSAUKUMS  

2004   profesors  

 
DARBA PIEREDZE  

2004 -  RSU fizikas katedras vadītājs, profesors 

1998 - 2004 RSU fizikas katedras vadītājs, asociētais profesors 

1969 - 1998 RMI/AML fizikas katedras asistents, vecākais pasniedzējs un 
docents 

1966 - 1969 ěeĦingradas Valsts universitāte, aspirants 

1964 - 1966 RMI fizikas katedras vecākais laborants, asistents 

1962 - 1964 Piltenes vidusskola, skolotājs 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

    Bioloăiskā un medicīniskā fizika un statistika, biomehānika, 
informātika un datorika 

 
DAL ĪBA SABIEDRISKAJ ĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

    Rīgas StradiĦa universitātes Senāta loceklis; RSU Sabiedrības 
veselības fakultātes domes loceklis; RSU Ētikas komitejas loceklis 
Latvijas Inženierzinātnes un fizikas biedrības loceklis; Latvijas 
Tiesu medicīnas ekspertu biedrības biedrs; Žurnāla «Latvijas 
ėirurăijas žurnāls. Acta CHIRURGICA Latviensis» redakcijas 
padomes loceklis  

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI  

    Ordenis "Goda zīme", 1976. gadā, Nr. 1465719 
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VAM Goda raksts, 1989. gadā, Nr. 925/06 

 
PUBLIK ĀCIJAS 

    Kopā 115 publikācijas  
1. Kokare I., Vētra J., KrūmiĦa Dž., Teibe U. 2000. Par gadsimta 
pārmaiĦu raksturu Latvijā. // Kr. Latvijas vēsturnieki. // Rīga: 
LVIA, 123. – 132. lpp.  
2. Teibe U., Butlers P., KalniĦš I. 2000. Datoru izmantošana 
matemātikas, statistikas, fizikas un biomehānikas kursu apguvē. // 
Pieredze, teorija un prakse medicīniskajā izglītībā: Pedagoăisko 
rakstu krājums. // AML/RSU, 42. – 47. lpp.  
3. Teibe U., Berėis U., KalniĦš I., Avota Z., Sprieslis J., PoriĦš V. 
2001. Laboratorijas darbi fizikā (2. semestris). – Rīga: AML, 74 lpp.  
4. Voskis H., Teibe U. 2001. The muscular staples as springs and 
musculo-venous pumps. // Proceedings of the 2nd Baltic-Bulgarian 
Conference on Bionics, Biomechanics and Mechanics. // Rīga, 
RTU, pp. 10 – 12.  
5. Lācis A., Teibe U., Tretjakovs P. 2001. Matemātiskais modelis 
femorodistālo šuntu primārās funkcionēšanas ilguma prognozēšanai. 
// AML Zinātniskie raksti. – Rīga: AML, 17. – 22. lpp.  
6. Stomin J., Teibe U., Kinels J., Ignackov I. 2001. Forensic 
Odolontical identification of Burned Remains in Latvia. // Thesis 4th 
Medico-Legal Association. Tartu: p. 28.  
7. Teibe U., Berėis U. 2001. Varbūtību teorijas un matemātiskās 
statistikas elementi medicīnas studentiem. Rīga: AML/ RSU , 88 
lpp. 
8. Teibe U., Avota Z., Butlers P., KalniĦš I., Berėis U., PoriĦš V., 
Sprieslis J. 2001. Fizikas laboratorijas darbi farmācijas fakultātes 
studentiem. 1. daĜa. Rīga: AML/ RSU, 28 lpp.  
9. Teibe U., Butlers P., KalniĦš I., Berėis U., Avota Z., Sprieslis J., 
PoriĦš V. 2001. Laboratorijas darbi fizikā SVF studentiem. Rīga: 
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9. pielikums 
 

RĪGAS STRADIĥA UNIVERSIT ĀTE 
 

MĀSZINĪBU FAKULT ĀTE 
 
 

AKAD ĒMISKĀS  MĀSZINĪBU MAĂISTRATŪRAS NEPILNA LAIKA   studiju 
programmas  

 
Pašnovērtējums par 2003./2004.akadēmisko gadu 

 
1.Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 
 
Veselības aprūpes sistēmas sakārtošana Latvijā prasa augstu aprūpes līmeni visās veselības 
aprūpes nozarēs. 
Māsām ir svarīga loma veselības aprūpē. Tām ir dažādas lomas un uzdevumi, atkarībā no 
viĦu vietas veselības aprūpes sistēmā un iespējas ietekmēt lēmumus, kas attiecas uz veselības 
aprūpes sistēmu. Dažāds ir arī ieguldījums, ko māsas var sniegt, tas ir atkarīgs no saĦemtās 
izglītības. 
 
Studiju programmas mērėis ir veicināt Latvijā valsts ekonomikas un sociālajām 
vajadzībām atbilstošas pacientu aprūpes sistēmas izveidošanu, nodrošinot to ar kvalificētiem 
un konkurētspējīgiem speciālistiem . 
 
Maăistra programma māszinībās piedāvā iegūt padziĜinātas zināšanas māsu zinātnē, 
veselības veicināšanā, pedagoăijā, pētniecībā, kā arī vispusīgi izglītot kultūras vēsturē, 
reliăijas psiholoăijā un menedžmenta un tirgus ekonomikas pamatos. 
 
Studiju programmas uzdevumi: 
 

• Īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi māszinībās 
• Sagatavot māsu ar izkoptām analītiskām spējām, kas lieto zinātnisku metodi un citus 

izziĦas veidus, lai analizētu dažādas situācijas veselības aprūpes plānošanā un 
realizācijā 

• Attīstīt māsas vadības prasmi, lai uzlabotu aprūpi indivīdiem, grupām un sabiedrībai 
• Sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos 

apstākĜos vietējā un starptautiskajā darba tirgū 
 
UzĦemšanas noteikumi: 
 
       RSU Māszinību maăistratūrā studiju process tiek nodrošināts par valsts budžeta 
līdzekĜiem vai par maksu. 
       Maăistratūrā uzĦem personas ar māszinību grādu  konkursa kārtībā pēc sekmīgi 
nokārtota: rakstiska iestājpārbaudījuma  -     esejas,  

- pārrunām, 
- izturēta reflektantu konkursa. 

Ārpus konkursa uzĦemšana notiek saskaĦā ar RSU uzĦemšanas noteikumiem. Studiju 
programmu apgūt ir tiesības visiem Latvijas Republikas pilsoĦiem un LR pastāvīgajiem 
iedzīvotājiem neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokĜa, rases un nacionālās 
piederības, politiskajiem uzskatiem un reliăiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. 
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Citu valstu pilsoĦi studiju programmā var tikt uzĦemti uz līguma pamata studijām par 
maksu, saskaĦā ar RSU UzĦemšanas noteikumiem un Instrukciju par studijām RSU.  
 
2. Studiju programmas struktūra.  
 
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri) 
Studiju īstenošanas veids: nepilna laika klātienes studijas  
 
Studiju apjoms ir 80 kredītpunkti, kur 1 kredītpunkts = 40 stundas.  
 
 Studiju slodze – 40% kontaktstundas 
                           60% pastāvīgais darbs 
 
 

1. PAMATA STUDIJU PROGRAMMAS – 12 kredītpunkti 
Šo priekšmetu mērėis ir nodrošināt teorētisko zināšanu bāzi. 
 
Studiju 
programma 
                             Semestris 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
Kvalitātes nodrošināšana aprūpē 
 
Pedagoăija 
 
Māsu zinātnes izglītības programmas 
plānošana 
 
Datorika un statistika 
 
Sabiedrības veselība 
 
 

 
2 KP 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 KP 
 
 

 
 
 
2 KP 
 
3 KP 
 
 
 
 
2 KP 

 

 
 
 
2. MEDICĪNISKĀS STUDIJU PROGRAMMAS – 4 kredīti 
Mērėis – padziĜināt zināšanas un izkopt māsu prasmes māsas – pacienta attiecību 
veidošanā, psiholoăiskā atbalsta došanā , kā arī zināšanas un iemaĦas grupu organizācijā, 
to psiholoăijā un vadīšanā. 
 
Studiju 
programma 
                                 Semestris                               

 
1. 
 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
Psihoterapija un psihodinamiskā 
psihiatrija 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
4 KP 

 

 
3. MĀSZINĪBU STUDIJU PROGRAMMAS – 33  kredīti 
Mērėis –  māsu zinātnes padziĜināta izpratne. 
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Studiju 
programma 
                                   Semestris 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
Māsu prakses attīstība un vēsture 
 
Māsu zinātnes teorija 
 
Māsu zinātnes pētniecības metodes 
 
Veselības veicināšana māsu prakses 
ietvaros 
 
Māsu prakses ētika 
 
Transkulturālās zinības māsu praksē 
 
Maăistra darba izstrāde un 
aizstāvēšana  
 

 
3 KP 
 
3  KP 

 
 
 
3 KP 
 
 
 
 
1 KP 

 
 
 
 
 
3KP 
 
 
 
 
3 KP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 KP 
 

 
 
4. CITAS STUDIJU PROGRAMMAS  - 8 kredīti 
 
Studiju  
Programma 
                             Semestris 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
Kultūras vēsture 
 
Ievads reliăijas psiholoăijā 
 
Menedžmenta un tirgus ekonomikas 
pamati 

 
3 KP 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 KP 

 
 
 
2 KP 

 

 
3. Studiju programmas realizācija. 
 
       Studiju process ir organizēts atbilstoši Rīgas StradiĦa universitātes Satversmei, 
Augstskolu likumam un normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā 
arī saskaĦā ar RSU Senātā pieĦemtajiem studijas reglamentējošiem dokumentiem. 
       Pabeidzot Māszinību maăistratūru, students iegūst Maăistra grādu māszinībās, kas dod 
iespēju turpināt studijas doktorantūrā. 
 
 

       3.1. Studijas ir nepilna laika klātienes studijas un izmantotās studiju formas ir 
sekojošas: lekcijas, semināri, diskusijas, maăistrantu pastāvīgais darbs(grupu projekti, 
individuāli projekti), sagatavoto projektu prezentācija. 
 
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu pastāvīgo darbu sastāda                1 :      
3,5. 
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3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem. 
 

Maăistra studiju programmas  māszinībās mācību plāns  
Studiju programmas plāns 2003./2004. akadēmiskajam gadam 

 
N
. 
p
. 
k 

Stud. pr-ts K
a
t
e
g
. 

K
P 

Kop. 
stun
du 
skait
s 

Ko
nt 
St. 
Sk. 

L PN Past
. 
darb
a 
stun
du 
skait
s 

1. 
sem. 

 
 
 
 
 
 

  2. 
sem. 

   

         KP L P
N 

E KP L PN E
/I 

1
. 

Māsu zinātnes 
pētniecības 
metodes 

A 3 120 50 50  70 3 50      I 

2
. 

Menedžments 
un tirgus 
ekonomikas 
pamati 

A 3 120 50 50  70 3 50      I 

3
. 

Datorika un 
statistika 

A 3 120 50 50  70 3 50      I 

4
. 

Māsu prakses 
ētika 

A 3 120 50 50  70 3 50      E 

5
. 

Pedagoăija A 2 80 32 48       2 32 48 I 

6
. 

Psihoterapija 
un 
psihodinam. 
psihiatrija 

A 4 160 65 95       4 65 95 I 

7
. 

Ievads reliăijas 
psiholoăijā 

A 2 80 32 48       2 32 48 I 

8
. 

Māsu zinātnes 
izglītības 
programmas 
plānošana 

A 3 120 50 70       3 50 70 I 

9
. 

Sabiedrības 
veselība 

A 2 80 32 48       2 32 48 E 

 
      

 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

             4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
 

4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. 
Maăistra studiju programmas Māszinībās veidošanā piedalās augsti kvalificēts 
akadēmiskais personāls ar labām zināšanām māszinībās un pieredzi pedagoăijā. 
Pasniedzēji regulāri piedalās zinātniskās konferencēs un semināros gan Latvijā, gan 
ārpus tās, piedalās zinātniskos projektos. 
 
4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. 
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Studiju procesā liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam, kas vērsts 
uz literatūras kritisku analīzi, pētniecības plāna un metodikas izvēli, referātu, eseju 
sagatavošanu, kā arī maăistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.    
4.semestrī maăistranti raksta maăistra darbu.  
Maăistra darba Māszinībās aizstāvēšanas kārtību nosaka Nolikums par Maăistra grāda 
Māszinībās iegūšanas kārtību RSU. 
 

 
5. Vērt ēšanas sistēma. 
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles 

pamatojums un analīze. 
 

       Māszinību maăistratūras programmas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir regulāra 
studiju priekšmetu programmu satura analīze un izvērtējums Māszinību docētāju grupas 
sēdēs un Māszinību fakultātes domes sēdēs.  

 
       Māszinību maăistratūras studiju programmas apguve tiek vērtēta atbilstoši 
izvirzītajam programmas mērėim un uzdevumiem, kā arī atsevišėu studiju programmu 
mērėiem un uzdevumiem. Par studiju programmas apguvi nepieciešams iegūt pozitīvu 
vērtējumu. Vērtēšanas pamatforma ir ieskaite. Studiju rezultātus vērtē 10 (desmit) ballu 
skalā. Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi: 

� Studentam nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas satura apguvi, 
t.i., pārbaudes darbi un gala pārbaudījums(ieskaite vai eksāmens) ir vērtēts 
vismaz ar atzīmi “gandrīz labi” (4 balles); 

� Students ir sekmīgi izpildījis citas studiju priekšmeta apguves vērtēšanas 
prasības: savlaicīgi iesniedzis mājas darbus; nodarbību apmeklētības sastāda 
80%. 

  
5.2.  Novērtēšanas biežums, izvēles pamatojums. 
Notiek studiju kursa nobeigumā. To nosaka katra studiju priekšmeta programmas 
vadītājs atbilstoši studiju priekšmeta saturam un izvēlētajām pārbaudes formām. Tiek 
vērtēts studentu pastāvīgais darbs(mājas darbi, kontroldarbi, prezentācijas semināri), 
spēja integrēt iegūtās zināšanas. Šāda pieeja ir objektīva un piemērota nepilna laika 
studiju procesam. 
 
 
 
  
6.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 
6.1.Studējošo aptauju rezultāti un analīze. 
Lai noskaidrotu studentu attieksmi pret maăistra studiju programmu kopumā, kā arī 
atsevišėiem studiju programmas priekšmetiem, tiek veikta studentu aptauja. Datu 
vākšana turpinās, bet iegūtā un apkopotā informācija Ĝauj secināt, ka: 

� Studiju mācību kursu pasniegšana tiek vērtēta – no” apmierinoši” līdz  “labi”. 
Acīmredzot jāpilnveido atsevišėu mācību kursu saturs vai pasniegšanas forma; 

� Sniegtās informācijas apjoms kopumā atzīts par piemērotu maăistra līmeĦa 
studijām; 

� Studenti atzīst nepieciešamību pēc papildus izdales materiāliem. 
 
 
6.2.Absolventu un darba devēju aptaujas.  
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Lai iegūtu atgriezenisko saiti un ievāktu informāciju par absolvētās studiju programmas 
noderību un apgūto zināšanu izmantojamību darba tirgū un tālākās karjeras veidošanā, ir 
izstrādāta anketa, datu vākšana turpinās. 
6.3.Programmas beidzēju nodarbinātība. 
Maăistra studiju absolventi ir sekmīgi pieteikuši sevi Latvijas darba tirgū un strādā darba 
vietās, kas atbilstošas iegūtai izglītībai: RSU Māszinību fakultāte, Latvijas māsu 
asociācija, Medicīnas profesionālās izglītības centrs, LU Māszinību fakultāte, Rīgas 
5.medicīnas skola, 1.klIniskā bērnu slimnīca, LR Labklājības ministrija. 
 

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls. 
 

7.1.Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu. 
Akadēmiskā personāla kopējais skaits ir ~12 pasniedzēji, t.sk., 3 asoc. profesori, 2 
docenti, 4 maăistri.  
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām. 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām. 
        Studiju programmu apmācībā iesaistīti mācībspēki: 

� RSU profesori,  asociētie profesori, doktori 
� Ar māszinību maăistra un pedagoăijas maăistra izglītību 
� Ar grādu teoloăijā un grādu psiholoăijā un pacientu aprūpē 

 
7.3. pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā ir 
75% ir Rīgas StradiĦa universitātes štata pasniedzēji. 
7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti. 

       Studiju programmas izpildīšanu nodrošina RSU dekanāts, Māszinību docētāju grupa un 
citas RSU katedras, kā arī tiek pieaicināts personāls no citām augstskolām, piemēram, 
Mākslas akadēmija. Trūkst māszinību speciālistu.  
 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 
 

8.1.Studiju programmas finansēšana. 
No RSU budžeta līdzekĜiem. 
8.2.Auditorijas, semināru telpas, laboratorijas, kabineti: to skaita, lieluma un aprīkojuma 

atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu. 

Māszinību docētāju grupa atrodas P.StradiĦa KUS 35.korpusā. Ir 3 mācību telpas, kuras 
ir Ĝoti sliktā tehniskā stāvoklī sakarā ar to, ka no 2. stāvā atrodošās nodaĜās regulāri tiek 
appludinātas. 
 MDG ir 2 datori, viens ar INTERNET  pieslēgumu, ko lieto docētāji.  
Kopējamā mašīna pieejama kā akadēmiskajam personālam, tā maăistrantiem.  
MDG ir AUDIO un VIDEO aparatūra.  
Trūkst kodoskopa, nav faksa aparāta. 
 
8.3.Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. IzmaiĦas 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
  Māszinību maăistranti ir labi nodrošināti ar literatūru pamata studiju  un medicīnisko 
studiju programmu, kā arī citu studiju programmu grupā. RSU bibliotēkā ir pieejamas 
grāmatas latviešu, krievu, angĜu un vācu valodā.  
       Ārkārtīgi trūkst specifiskas māszinību literatūras, it sevišėi jaunas literatūras, jo tā, 
kas ir pieejama, nereti ir novecojusi, turklāt tikai angĜu valodā. 
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       Internets ir pieejams RSU centrālajā bibliotēkā, arī Māszinību docētāju grupā. MDG 
arī ir neliela māszinību grāmatu bibliotēka, kas veidojusies no Cardinal Stritch Nursing 
College un privātpersonu dāvinājumiem, tomēr šī ir diezgan novecojusi literatūra, kā arī 
skaits ne vienmēr ir pietiekams, lai nodrošinātu maăistrantus. Tāpēc tiek izmantotas 
rakstu un grāmatu nodaĜu kopijas, gatavoti uzskates līdzekĜi. 
 

9. Ārējie sakari. 
9.1.Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes 

kontekstā: 
� Notiek darba devēju aptaujas ar mērėi noskaidrot darba devēja viedokli, vēlmes 

par māszinību maăistru apmācības kvalitāti; 
� Notiek sadarbība ar Māsu asociāciju, Medicīnas profesionālās izglītības centru. 

9.2.sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs. 
Māszinību fakultāte ir starptautiskās augstākās māsu izglītības iestāžu apvienības 
FLORENCE NETWOKR dalībniece. 
9.3.Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā(sadalījums pa valstīm). 

      Maăistra studiju programmas Māszinībās īstenošanā piedalās ASV St.Louis universitātes  
profesore Irēne KalniĦš, kura vada studiju kursu ”Māsu zinātnes teorijas”, kā arī darbojās kā 
konsultante par zinātniskās metodoloăijas jautājumiem maăistra darba izstrādes 
sagatavošanā. 

9.4.Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs(sadalījums pa valstīm). 
Tādu nav. 
9.5.Ārvalstu studējošo skaits programmā(sadalījums pa valstīm). 
Tādu nav. 
 
 
Dekāns____________________________________ 
 
Studiju programmas vadītājs___________________________________ 
2004.g.13.decembris 
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RĪGAS STRADIĥA UNIVERSIT ĀTE 

 
MĀSZINĪBU FAKULT ĀTE 

 
 

AKAD ĒMISKĀS  MĀSZINĪBU MAĂISTRATŪRAS PILNA LAIKA  KL ĀTIENES 
studiju programmas 

 
Pašnovērtējums  2004./2005.akadēmiskajam gadam 

 
STUDIJU PROGRAMMAS ANOT ĀCIJA 
Akadēmiskā veselības zinātĦu maăistra veselības aprūpē studiju programma veidota 
saskaĦā ar Latvijas izglītības likumu, Augstskolu likumu, LR Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.2, RSU Senāta un citu normatīvo aktu prasībām par studiju programmu 
izveidi. Studiju programma veidota kā pakāpeniskas, mūžizglītības koncepcijai 
atbilstošas studijas, kas sniedz iespēju apgūt zināšanas, kas nepieciešamas akadēmiski 
izglītotai māsai. 
 
Studiju programmu veido A, B, un C daĜas studiju kursi, to īsteno pilna laika klātienes 
formā 4 studiju semestru laikā. Programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti.  
 
Studiju programmu īsteno RSU docētāji(profesori, asociētie profesori, docenti, lektori) 
un pieaicinātie pasniedzēji. 
 

 
1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 
 
Veselības aprūpes sistēmas sakārtošana Latvijā prasa augstu aprūpes līmeni visās veselības 
aprūpes nozarēs. 
Māsām ir svarīga loma veselības aprūpē. Tām ir dažādas lomas un uzdevumi, atkarībā no 
viĦu vietas veselības aprūpes sistēmā un iespējas ietekmēt lēmumus, kas attiecas uz veselības 
aprūpes sistēmu. Dažāds ir arī ieguldījums, ko māsas var sniegt, tas ir atkarīgs no saĦemtās 
izglītības. 
 
1.1. Studiju programmas mērėis ir sagatavot māsu ar izkoptām analītiskām spējām un 
kritisku domāšanu, kas lieto zinātniskas metodes un citus izziĦas veidus, lai risinātu dažādas 
situācijas un problēmas veselības aprūpē. 
 
Maăistra programma māszinībās piedāvā iegūt padziĜinātas zināšanas māsu zinātnē, 
veselības veicināšanā, kvalitātes vadībā, pedagoăijā, pētniecībā, kā arī vispusīgi izglītot 
kultūras vēsturē, reliăijas psiholoăijā un menedžmenta un tirgus ekonomikas pamatos. 
 
Studiju programmas uzdevumi: 
 

• Īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi māszinībās 
• Attīstīt māsas vadības prasmi, lai uzlabotu aprūpi un izglītošanu indivīdiem, grupām 

un sabiedrībai 
• Attīstīt zinātniskas pētniecības prasmi 
• Sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos 

apstākĜos vietējā un starptautiskajā darba tirgū 
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1.2. UzĦemšanas noteikumi: 
 
       RSU Māszinību maăistratūrā studiju process tiek nodrošināts par valsts budžeta 
līdzekĜiem vai par maksu. 
       Maăistratūrā uzĦem personas ar māszinību grādu konkursa kārtībā pēc sekmīgi 
nokārtota: rakstiska iestājpārbaudījuma  -     esejas par plānotā maăistra darba tēmu; 

- pārrunām; 
- izturēta reflektantu konkursa. 

Ārpus konkursa uzĦemšana notiek saskaĦā ar RSU uzĦemšanas noteikumiem. Studiju 
programmu apgūt ir tiesības visiem Latvijas Republikas pilsoĦiem un LR pastāvīgajiem 
iedzīvotājiem neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokĜa, rases un nacionālās 
piederības, politiskajiem uzskatiem un reliăiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. 
Citu valstu pilsoĦi studiju programmā var tikt uzĦemti uz līguma pamata studijām par 
maksu, saskaĦā ar RSU UzĦemšanas noteikumiem un Instrukciju par studijām RSU.  
 
2. Studiju programmas struktūra.  
 
2.1. Studiju īstenošanas veids: pilna laika klātienes studijas  
Studiju ilgums: Atbilstoši Augstskolu likumam 2 gadi (4 semestri) 
 
Studiju apjoms ir 80 kredītpunkti. Semestrī maăistrantiem jānoklausās kursi 20 kredītpunktu 
apjomā jeb 40 kredītpunktu apjomā gadā.  
 
 Studiju slodze – 30% kontaktstundas 
                           70% pastāvīgais darbs 
 
Kredīpunktu sadalījumu pa programmas daĜām un semestriem skat. 1.tabulā. 

 
1. tabula. Kredītpunktu sadalījums pa A, B, un C programmas daĜām un semestriem 
Programmas 
daĜa 

Kopā  
KP 

Semestris    

  1 2 3 4 
A daĜa 67 14 13 20 20* 
B daĜa 7 3 4 0 0 
C daĜa 6 3 3 0 0 
Kopā 80 20 20 20 20 
* - Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana 
 
A daĜas studiju kursi ietver pamatkursus, kuros maăistranti paplašina un padziĜina 
teorētisko zināšanu bāzi, izkopj māsu prasmes māsas – pacienta attiecību veidošanā un 
izpratnē, psiholoăiskā atbalsta došanā , kā arī zināšanas un iemaĦas grupu organizācijā, 
to psiholoăijā, pedagoăijā un vadīšanā. A daĜas kursi ir obligāti, to apjoms – 67 
kredītpunkti, kas atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.2 par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu.  
 
B daĜas studiju kursi ir obligātās izvēles studiju kursi, kuri veidoti ar mērėi attīstīt 
padziĜinātu māsu zinātnes izpratni. No piedāvātajiem 14 kredītpunktiem jāizvēlas 7 
kredītpunkti, šo izvēli saskaĦojot ar programmas vadītāju.  
 
C daĜas kursi ir brīvās izvēles kursi, kuros studenti pēc izvēles var apgūt zināšanas, 
kuras vēlāk var palīdzēt profesionālajā darbā. C daĜu veido 12 kredītpunktu piedāvājums, 
no kuriem maăistrantam jāizvēlas 6 kredītpunkti. 
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4. semestrī maăistranti izstrādā maăistra darbu un to aizstāv. 
 

 
3. Studiju programmas realizācija. 
 
       Studiju process ir organizēts atbilstoši Rīgas StradiĦa universitātes Satversmei, 
Augstskolu likumam un normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā 
arī saskaĦā ar RSU Senātā pieĦemtajiem studijas reglamentējošiem dokumentiem. 
       Pabeidzot Māszinību maăistratūru, students iegūst Maăistra grādu māszinībās, kas dod 
iespēju turpināt studijas doktorantūrā. 
 

       3.1. Studijas ir nepilna laika klātienes studijas un izmantotās studiju formas ir  
kontaktstundas: lekcijas, semināri, diskusijas un maăistrantu patstāvīgais darbs(grupu 
projekti, individuāli projekti, esejas, literatūras analīze, referātu sagatavošana un to 
apspriešana), sagatavoto projektu prezentācija. Lietoto mācību metožu mērėis ir 
pilnveidot maăistrantu spēju kritiski analizēt situācijas un problēmas, lietojot teorētiskās 
zināšanas, loăiski vērtēt situāciju attīstību nākotnē un pieĦemt lēmumus problēmu 
atrisināšanai, attīstīt savstarpējas saskarsmes prasmes, spēju strādāt gan individuāli, gan 
grupā, sadarbojoties ar citiem veselības aprūpes speciālistiem. 
 
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu sastāda        
         1 :      3,5. 

 
 

3.3. Salīdzinājums ar divām citās valstīs īstenotām tāda paša līmeĦa programmām. 
 
KauĦas medicīnas universitāte(Lietuva) 
www.kmu.lt  

Brigges KatoĜu Universitāte(BeĜgija) 
www.khbo.be  

Iepriekšējā izglītība: māsas grāds 
 
Kopējais studiju ilgums 
4 semestri 
 
Apjoms: 80 KP 
 
Iegūstamais grāds:  
Veselības zinātĦu maăistra grāds aprūpē un 
rehabilitācijā 
 
Studiju kursi:  
1.sem.:Māsu teorijas un prakses attīstība; 
veselības aprūpes kvalitātes novērtēšana; 
informācijas tehnoloăijas; sabiedrības 
veselība un finansēšana; aprūpes teorijas un 
prakses attīstība 1; veselības aprūpes un 
rehabilitācijas sistēma; saskarsme =20KP 
2.sem.: pētniecības darbs; ētika un 
likumdošana; aprūpes teorijas un prakses 
attīstība 2; kvalitātes vadība; izvēles kursi 
=20KP 
3.sem.: pētniecības darbs; aprūpes 
kvalitātes metodika; aprūpes standarti;  

Iepriekšējā izglītība: universitātes grāds 
aprūpē 
 
Kopējais studiju ilgums: 4 semestri 
 
 
Apjoms: 60 KP 
 
Iegūstamais grāds: veselības aprūpes 
maăistrs ar specializāciju sabiedrības 
veselībā un mājas aprūpē 
 
Studiju kursi:  
Pētniecības metodes; intensīvā terapija un 
neatliekamā palīdzība; veca cilvēka 
aprūpe; sāpju vadīšana; sabiedrības 
veselība; mājas aprūpes organizācijas un 
finansēšanas sistēma, transkulturāla 
komunikācija; ētika; tirgus ekonomikas 
principi veselības aprūpē; literatūras 
analīze; psiholoăija pacientu aprūpē. 
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 klīniskie standarti māsu praksē; 
psiholoăiski  - pedagoăiska konsultēšana; 
izvēles kursi = 20KP 
 
Novērtēšana: eksāmeni, ieskaites 
 
Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana:                
4. semestrī = 20 KP 

 
 
 
 
Novērtēšana: eksāmeni 
 
Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana:  
4.semestra beigās studenti aizstāv 
maăistra darbu.            

 
Kā redzams studiju programmās ietvertie kursi ir obligāti un saturiski līdzīgi, vietām 
nebūtiski atšėiras studiju kursu realizācijas apjoms. Visās programmās tiek akcentētas 
pētniecības un zinātniskā darba jomas virzienos, kas skar klīnisko praksi saistībā ar 
veselības aprūpi, kā arī kvalitātes vadību māsu praksē. 
 
 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
 
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. 
 
Docētāji regulāri īsteno zinātnisko un praktisko darbu. ViĦu zinātniskās aktivitātes 
apliecina dalība konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs, zinātnisku rakstu 
publicēšana Latvijā un ārzemēs, dalība grāmatu un zinātnisko projektu izstrādāšanā.  
 
 
  4.2.  Studentu pētnieciskais darbs. 
Studiju procesā liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam, kas vērsts 
uz literatūras kritisku analīzi, pētniecības plāna un metodikas izvēli, referātu, eseju 
sagatavošanu, kā arī maăistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.   Studiju laikā maăistranti 
papildina un padziĜina zinātniskā pētījuma veikšanai nepieciešamās zināšanas un 
iemaĦas. Tās tiek apgūtas šādos kursos: Māsu zinātnes pētniecības metodes un Datorika 
un statistika. 
4.semestrī maăistranti raksta maăistra darbu.  
Maăistra darba Māszinībās aizstāvēšanas kārtību nosaka Nolikums par Maăistra grāda 
Māszinībās iegūšanas kārtību RSU. 
 

5. Vērt ēšanas sistēma. 
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles 
pamatojums un analīze. 
 

       Māszinību maăistratūras programmas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir regulāra 
studiju priekšmetu programmu satura analīze un izvērtējums Māszinību docētāju grupas 
sēdēs un Māszinību fakultātes domes sēdēs.  

 
       Māszinību maăistratūras studiju programmas apguve tiek vērtēta atbilstoši 
izvirzītajam programmas mērėim un uzdevumiem, kā arī atsevišėu studiju programmu 
mērėiem un uzdevumiem. Par studiju programmas apguvi nepieciešams iegūt pozitīvu 
vērtējumu. Vērtēšanas pamatforma ir ieskaite. Studiju rezultātus vērtē 10 (desmit) ballu 
skalā. Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi: 

� Studentam nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas satura apguvi, 
t.i., pārbaudes darbi un gala pārbaudījums(ieskaite vai eksāmens) ir vērtēts 
vismaz ar atzīmi “gandrīz labi” (4 balles); 
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� Students ir sekmīgi izpildījis citas studiju priekšmeta apguves vērtēšanas 
prasības: savlaicīgi iesniedzis mājas darbus; nodarbību apmeklētība sastāda 80%. 

  
5.2. Novērtēšanas biežums, izvēles pamatojums. 
Notiek studiju kursa nobeigumā. To nosaka katra studiju priekšmeta programmas 
vadītājs atbilstoši studiju priekšmeta saturam un izvēlētajām pārbaudes formām. Tiek 
vērtēts studentu pastāvīgais darbs(mājas darbi, kontroldarbi, prezentācijas semināri), 
spēja integrēt iegūtās zināšanas. Šāda pieeja ir objektīva un piemērota nepilna laika 
studiju procesam. 
 
 
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 
6.1. Studējošo aptauju rezultāti un analīze. 
Lai noskaidrotu studentu attieksmi pret maăistra studiju programmu kopumā, kā arī 
atsevišėiem studiju programmas priekšmetiem, tiek veikta studentu aptauja. Datu 
vākšana turpinās, bet iegūtā un apkopotā informācija Ĝauj secināt, ka: 

� Studiju mācību kursu pasniegšana tiek vērtēta – no” apmierinoši” līdz  “labi”. 
Acīmredzot jāpilnveido atsevišėu mācību kursu saturs vai pasniegšanas forma; 

� Sniegtās informācijas apjoms kopumā atzīts par piemērotu maăistra līmeĦa 
studijām; 

� Studenti atzīst nepieciešamību pēc papildus izdales materiāliem un  
 
6.2.Absolventu un darba devēju aptaujas.  
Lai iegūtu atgriezenisko saiti un ievāktu informāciju par absolvētās studiju programmas 
noderību un apgūto zināšanu izmantojamību darba tirgū un tālākās karjeras veidošanā, ir 
izstrādāta anketa, datu vākšana turpinās. 
6.3. Programmas beidzēju nodarbinātība. 
Maăistra studiju absolventi ir sekmīgi pieteikuši sevi Latvijas darba tirgū un strādā darba 
vietās, kas atbilstošas iegūtai izglītībai: RSU Māszinību fakultāte, Latvijas māsu 
asociācija, Medicīnas profesionālās izglītības centrs, LU Māszinību fakultāte, Rīgas 
5.medicīnas koledža, Rīgas Sarkanā Krusta koledža, LR Labklājības ministrija, ieĦem 
vadošos galveno māsu, izglītības māsu un nodaĜu virsmāsu amatus lielākajās Rīgas un 
Latvijas slimnīcās.  
 

                                
 

7.  Akadēmiskais personāls un tā kvalifik ācija 
 

Akadēmiskā personāla kopējais skaits ir  15 pasniedzēji, tajā skaitā 5 zinātĦu doktori( no 
tiem – 2 asociētie profesori), tādējādi akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst 
Augstskolu likuma 55.panta 2.daĜas prasībām. 7 docētāji ar maăistra grādu; 3 studē 
doktorantūrā.  
Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā ir 
75% ir Rīgas StradiĦa universitātes štata pasniedzēji. 
Kopumā docētājiem piemīt nepieciešamā sagatavotība darbam programmas realizācijā. 
 
 

Pasniedzēja uzvārds,  
akad. grāds 

Studiju priekšmets Pamatdarbā vai 
pieaicināts 

 Asoc. prof., dr. med. 
I.Millere; 

Māsu zinātnes 
pētniecības metodes 

Pamatdarbā 

Asoc. prof., dr. biol.  Datorika un statistika Pamatdarbā 
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U.Teibe 
Doc. sc. soc. D. Beitnere Kultūras vēsture Pamatdarbā 
Doc.theol. G.Līdums Ievads reliăijas 

psiholoăijā 
Pieaicināts 

Doc. theol. A. Filipsone Ievads reliăijas 
psiholoăijā 

Pieaicināta 

Dr., doc.I. Kudrjavcevs Integratīvā medicīna Pamatdarbā 
Dabaszin. maă., RSU 
doktorante D. Platace 

Infekciju kontrole Pamatdarbā 

Mag. paed.; vesel zin. 
maă. ves. apr. I.DieviĦa 

Māsu prakses attīstība, 
Transkulturālās zinības 
māsu praksē 

Pamatdarbā 

Mag. paed. Ē. Lanka Pedagoăija Pieaicināta 
Mag. paed.; ves.zin. maă. 
ves. apr., LU doktorante  
I.OdiĦa 

Veselības veicināšana 
māsu prakses ietvaros, 
Māsu prakses ētika 

Pieaicināta 

Mag.paed.; māszin.spec.             
S. LapiĦa 

Kvalitātes vadība 
pacientu aprūpē, Māsu 
zinātnes izglītības 
programmas plānošana 

Pieaicināta 

Mag.eoc. M.Kakse Tirgus ekonomikas 
pamati un menedžments 

Pamatdarbā 

Dr. Z.Blaua Psihoterapija un 
psihodinamiskā 
psihiatrija 

Pamatdarbā 

Dr. Z.Kalnbērza Sabiedrības veselība Pamatdarbā 
Vesel apr. zin. maă. dr. 
L.Cibule  

Māsu zinātnes 
pētniecības metodes 

Pamatdarbā 

 
 

7.1. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti. 
       Studiju programmas izpildīšanu nodrošina RSU dekanāts, Māszinību docētāju grupa un 
tādas RSU katedras kā Fizikas, Sabiedrības veselības un epidemioloăijas, kā arī tiek 
pieaicināts personāls no citām augstskolām, piemēram,  LU Teoloăijas fakultāte, LU 
pedagoăijas fakultāte, Mūzikas akadēmija. Trūkst māszinību speciālistu ar maăistra un 
doktora grādiem.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                        
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 
 

8.1. Studiju programmas finansēšana. 
No RSU budžeta līdzekĜiem. 
 
8.2. Auditorijas, semināru telpas, laboratorijas, kabineti: to skaita, lieluma un aprīkojuma 

atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu. 

Māszinību docētāju grupa atrodas PilsoĦu ielā 13, P.StradiĦa KUS 35.korpusā. Ir 3 
mācību telpas, kuras ir Ĝoti sliktā tehniskā stāvoklī sakarā ar to, ka no 2. stāvā atrodošās 
nodaĜas regulāri tiek appludinātas. Arī sakarā ar lielo studentu skaitu citās Māszinību 
fakultātes studiju programmās, telpas ir Ĝoti noslogotas. 
 MDG ir 2 datori, viens ar INTERNET  pieslēgumu, ko lieto docētāji.  
Kopējamais aparāts pieejams kā akadēmiskajam personālam, tā maăistrantiem.  
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MDG ir AUDIO un VIDEO aparatūra.  
Trūkst kodoskopa, nav faksa aparāta.  
Kopš pagājušā gada materiālais nodrošinājums ir pasliktinājies – no š.g. septembra 
Docētāju grupā māszinībās nav Internet pieslēguma, joprojām trūkst kodoskops, telpas ir 
pārslogotas. 
 
8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
  Māszinību maăistranti ir labi nodrošināti ar literatūru pamata studiju  un medicīnisko 
studiju programmu, kā arī citu studiju programmu grupā. RSU bibliotēkā ir pieejamas 
grāmatas latviešu, krievu, angĜu un vācu valodā.  
       Ārkārtīgi trūkst specifiskas māszinību literatūras, it sevišėi jaunas literatūras, jo tā, 
kas ir pieejama, nereti ir novecojusi, turklāt tikai angĜu valodā. 
       Internets ir pieejams RSU centrālajā bibliotēkā, arī Māszinību docētāju grupā. MDG 
arī ir neliela māszinību grāmatu bibliotēka, kas veidojusies no Cardinal Stritch Nursing 
College un privātpersonu dāvinājumiem, tomēr šī ir diezgan novecojusi literatūra, kā arī 
skaits ne vienmēr ir pietiekams, lai nodrošinātu maăistrantus. Tāpēc tiek izmantotas 
rakstu un grāmatu nodaĜu kopijas, gatavoti uzskates līdzekĜi. 
 

9. Ārējie sakari. 
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes 
kontekstā: 

� Regulāri notiek darba devēju aptaujas ar mērėi noskaidrot darba devēja viedokli, 
vēlmes par māszinību maăistru apmācības kvalitāti; 

� Notiek sadarbība ar Māsu asociāciju, Medicīnas profesionālās izglītības centru. 
9.2. sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs. 
Māszinību fakultāte ir starptautiskās augstākās māsu izglītības iestāžu apvienības 
FLORENCE NETWOKR dalībniece. 
9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā(sadalījums pa valstīm). 

      Maăistra studiju programmas Māszinībās īstenošanā piedalās ASV St.Louis universitātes  
profesore Irēne KalniĦš, kura vada studiju kursu ”Māsu zinātnes teorijas”, kā arī darbojās kā 
konsultante par zinātniskās metodoloăijas jautājumiem maăistra darba izstrādes 
sagatavošanā. 

9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs(sadalījums pa valstīm). 
Tādu nav. 
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā(sadalījums pa valstīm). 
Tādu nav. 
 

 
Studiju programmas vadītājs___________________________2006.g.16. janvāris 

 

 

 

  

 
 


