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                   I. Stomatoloăijas fakultātes pašnovērt ējums. 
 
Atbildīga par programmas realizāciju ir Rīgas StradiĦa universitātes Stomatoloăijas 
fakultāte. 
 
Līdz 1991. gadam stomatologa izglītību ieguva pēc vienotas programmas visā bijušajā 
PSRS teritorijā. Stomatologa studiju programma bija medicīniski orientēta, tieši ar 
stomatoloăiju saistīto studiju priekšmetu īpatsvars programmā sasniedza tikai nepilnus 
40%. 
Pēc Latvijas Republikas nodibināšanās 1991. gadā, sākās reformas stomatologu 
izglītībā. Latvijas Medicīnas akadēmijas Stomatoloăijas fakultātē realizējamā studiju 
programma 1993. gadā tika mainīta vadoties pēc Eiropas Savienības (ES) 1978. gada 
direktīvām, kuras spēkā arī patreiz (Directive 78/687/EEC). Kopš 1993. gada 
programmā ar zobārstniecību tieši saistīto studiju priekšmetu īpatsvars ir apmēram 
60%, kas ir atbilstošs prasībām, lai absolventi varētu iegūt zobārsta grādu. Nepārtraukti 
turpinās darbs pie studiju programmas tālākas harmonizēšanas un piemērošanas 
nacionālajām vajadzībām. Saistībā ar savstarpēju profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
ES, studiju programmas zobārstniecībā tiek sakārtota un precizēta, lai pilnībā atbilstu 
ES sektoriālo direktīvu par zobārsta izglītību un kvalifikāciju prasībām. 
 
Rīgas StradiĦa universitātes Stomatoloăijas fakultāte ir ADEE (Association for Dental 
Education in Europe) biedrs. Fakultāte ir iesaistīta ES finansētos projektos zobārstu 
izglītības tālākai pilnveidošanai un iespējamai konverăēšanai Eiropā - DentEd un 
DentEdEvolves.  
 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 
Studiju programmas zobārstniecībā mērėis ir sagatavot kvalificētus zobārstus, kuru 
zināšanas un praktiskās iemaĦas ir pietiekamas, lai sāktu praktizēt vispārējā 
zobārstniecībā – ārstēt pacientus ar mutes dobuma un zobu saslimšanām, kā arī veikt 
praktiskus un sabiedrību izglītojošus pasākumus minēto saslimšanu profilaksei.  
 
Programmas uzdevumi: 

1. Sniegt kvalitatīvas un augstākai izglītībai atbilstoša apjoma zināšanas 
fundamentālo zinātĦu pamatdisciplīnās, medicīniski- bioloăiskos studiju 
priekšmetos  

2. Sniegt pietiekošas teorētiskās un praktiskās zināšanas ar vispārējo medicīnu 
saistītos studiju priekšmetos     

3. Sniegt kvalitatīvas teorētiskās zināšanas un sekmēt praktisko iemaĦu un 
noteiktu prasmju apgūšanu  ar specialitāti saistītos, specializētos studiju 
priekšmetos 

4. Veicināt profesionālas attieksmes un izturēšanās apgūšanu, kas sekmētu 
efektīvas sadarbības veidošanu starp pacientiem un kolēăiem 

5. Motivēt noteiktas attieksmes veidošanu, kas pamudinātu turpināt profesionālas 
attīstības izaugsmi un apzināties mūžilgas izglītības nepieciešamību. 

 
Fakultātes absolventi iegūst zobārsta grādu. Absolventi ir tiesīgi praktizēt vispārējā 
zobārstniecībā sertificēta zobārsta uzraudzībā vai turpināt izglītību pēcdiploma studiju 
programmās ortodontijā, zobu protezēšanā, endodontijā, periodontoloăijā, bērnu 
zobārstniecībā vai mutes, sejas un žokĜu ėirurăijā. Pēc prakses, kas ilgst ne mazāk kā 2 
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gadus, var kārtot eksāmenu sertifikāta iegūšanai, kas dod tiesības patstāvīgi praktizēt 
vispārējā zobārstniecībā, kā arī atvērt privātpraksi.  
 
Par atbilstības sertifikāta prasībām novērtēšanu ir atbildīga Latvijas Zobārstu asociācija. 
Divu gadu prakses periodu Latvijas Zobārstu asociācija noteikusi, lai jaunie speciālisti 
padziĜinātu savas profesionālās zināšanas, pilnveidotu praktiskās iemaĦas un uzkrātu 
klīnisko pieredzi. 
 
1.1. Atbilstība profesijas standartam.  
Studiju priekšmeti, kas jāapgūst studiju laikā, lai varētu izpildīt profesijas standarta 
norādītos pienākumu un uzdevumus skat Tabulā 1. Izvērstu profesijas standartu skatīt 
 339 lpp.  
 
 
Tabula Nr. 1. Obligātie studiju priekšmeti, kas jāapgūst studiju laikā, lai varētu izpildīt 

profesijas standartā norādītos pienākumus un uzdevumus. 
 

Pienākumi 
 

Uzdevumi Studiju priekšmeti 

1. Medicīniskās 
anamnēzes 
noteikšana, zobu un 
mutes dobuma 
stāvokĜa  izmeklēšana 
un dokumentēšana. 

1. 1. Veikt anamnēzes noteikšanu, 
dokumentēšanu un pacientu vispārējā 
veselības stāvokĜa analīzi.  
1.2. Fizikāli izmeklēt, novērtēt un 
dokumentēt mutes dobuma gĜotādas un 
zobu stāvokli.  
1.3. Noformēt rakstiski medicīniskas 
konsultācijas slēdzienu stacionārā 
pacienta medicīniskajā kartē vai 
ambulatorajā pacienta medicīniskajā 
kartē. 
1.4. Pareizi veikt sejas, periorālo un 
mutes dobuma orgānu izmeklēšanu, 
novērtējot arī vitālās pazīmes, izdarīt šo 
datu dokumentēšanu. 
1.5. Veikt rentgenuzĦēmumus un 
interpretēt iegūtos datus.  
1.6. Nozīmēt nepieciešamos 
laboratoriskos izmeklējumus. 
1.7. Novērtēt sāpju lokalizāciju mutes- 
sejas rajonā.  
1.8. Novērtēt sejas formu un tās novirzi 
no normas. 
1.9. Atpazīt kaitīgo ieradumu pazīmes.  
1.10.Izvērtēt mutes dobuma higiēnisko 
stāvokli. 

1. Cilvēka anatomija 
2. Normālā fizioloăija 
3. Farmakoloăija ar 
receptūru 
4. Klīniskā farmakoloăija  
5. Orālā morfoloăija 
6. Dentālā anatomija 
7. Rentgenoloăija un 
radioloăija 
8. Orālās patoloăijas 
diagnostika 
9. Ortodontija 
10. Mutes, sejas un žokĜu 
ėirurăija 
11. Stomatoloăisko 
saslimšanu profilakse un 
aprūpe 
12.Vides un sabiedrības 
veselība 

2. Diagnostika un 
ārstēšanas plānošana 

2.1. Diagnosticēt neatliekamos stāvokĜus.  
2.2. Veikt slimību un patoloăisku 
stāvokĜu diferenciāldiagnostiku. 
2.3. Interpretēt anamnēzes, klīniskos, 
radioloăiskos un laboratoriskos datus. 
2.4. Noteikt pagaidu un galīgo diagnozi. 
2.5. Veikt ierakstu medicīniskajā 
norīkojumā, nosūtot pacientu pie 

1.Cilvēka anatomija 
2. Cilvēka bioloăija 
3. Histoloăija  
4. Normālā fizioloăija 
5.Patoloăiskā anatomija 
6. Klīniskā patoloăiskā 
fizioloăija 
7. Mikrobioloăija, 
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speciālista, lai novērtētu vispārējo 
veselības stāvokli. 
2.6. Diagnosticēt un klasificēt zobu 
formas un periodonta patoloăijas.  
2.7. Diagnosticēt piena un pastāvīgo zobu 
traumas. 
2.8. Diferencēt atšėirību starp veselu 
pulpu un tās slimību, noteikt stāvokĜus, 
kurus nepieciešams ārstēt. 
2.9. Atpazīt mutes gĜotādas slimību vai 
patoloăisku pārmaiĦu klīniskās ainas, 
ieskaitot mutes dobuma neoplāzijas. 
2.10. Diagnosticēt sejas- žokĜu rajona 
somatiskas, neirogēnas un psiholoăiskas 
dabas akūtu un hronisku sāpju klīniku. 
2.11. Analizēt pacienta funkcionālās un 
estētiskās vajadzības. 
2.12. Novērtēt ortodontiskas ārstēšanas 
nepieciešamību. 
2.13. Novērtēt žokĜu locītavas iespējamos 
patoloăiskos stāvokĜus. 
2.14. Novērtēt periorālo audu stāvokli. 

imunoloăija, virusoloăija 
8. Mutes mikrobioloăija  
9. Orālā morfoloăija 
10.  Klīniskā farmakoloăija 
11. Iekšėīgās slimības 
12. Ėirurăiskās slimības 
13. Otolaringoloăija 
14. Psihiatrija un 
narkoloăija 
15. Pediatrija 
16. Dentālā anatomija 
17. Rentgenoloăija un 
radioloăija 
18. Neatliekamā palīdzība 
19. Orālās patoloăijas 
diagnostika 
20.Ortodontija  
21.Mutes gĜotādas slimības 
22.Mutes ejas un žokĜu 
ėirurăija  

3. Dentāla rakstura 
neatliekamas 
medicīniskās 
palīdzības sniegšana  

3.1. Diagnosticēt un sniegt medicīnisko 
palīdzību dentāla rakstura neatliekamās 
situācijās. 
 

1. Normālā fizioloăija 
2. Mikrobioloăija, 
imunoloăija, virusoloăija 
3. Farmakoloăija ar 
receptūru 
4. Klīniskā farmakoloăija 
5. Infekcijas slimības 
6. Rentgenoloăija un 
radioloăija 
7. Neatliekamā palīdzība 
8. Mutes, sejas un žokĜu 
ėirurăija mikrobioloăija 
 

4. Ėirur ăisku 
manipulāciju 
veikšana mutes 
dobuma cietos un 
mīkstos audos 

4.1. Veikt nekomplicēta zoba izĦemšanu. 
4.2. Veikt sakĦu izĦemšanu. 
4.3. Veikt nekomplicētas ėirurăiskas 
operācijas mīkstos audos.  
4.4. Piemērot adekvātus medikamentus.  
4.5. Veikt nekomplicētas ėirurăiskas 
manipulācijas mutes dobuma 
sagatavošanai protezēšanai. 
4.6. Ārstēt biežākās komplikācijas 
operācijas un pēcoperācijas laikā. 

1. Cilvēka anatomija 
2. Normālā fizioloăija 
3. Patoloăiskā anatomija 
4. Mikrobioloăija, 
imunoloăija, virusoloăija 
5. Mutes mikrobioloăija 
6. Farmakoloăija ar 
receptūru 
7. Klīniskā farmakoloăija  
8. Infekcijas slimības 
9. Pediatrija 
10.Dentālā anatomija 
11. Topogrāfiskā anatomija 
un operatīvā ėirurăija 
12. Rentgenoloăija un 
radioloăija 
 13. Mutes, sejas un žokĜu 
ėirurăija 
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5. Sāpju, diskomforta 
un psiholoăiska stresa 
stāvokĜu novēršana  
 

5.1. Izvēlēties un izrakstīt medikamentus, 
lai novērstu bailes un satraukuma 
sindromu.  
5.2. Ārstēt sāpes sejas un mutes dobuma 
rajonā.  
5.3. Veikt virsmas, infiltrācijas un bloka 
lokālās anestēzijas. 
5.4. Novērst un ārstēt iespējamās lokālās 
anestēzijas komplikācijas 

1. Cilvēka anatomija 
2. Vispārējā medicīniskā 
ėīmija 
3. Medicīniskā bioėīmija 
4. Normālā fizioloăija 
5. Klīniskā patoloăiskā 
fizioloăija 
6. Mikrobioloăija, 
imunoloăija, virusoloăija 
7. Farmakoloăija ar 
receptūru 
8. Klīniskā farmakoloăija 
9. Orālā morfoloăija 
10. Psihiatrija un 
narkoloăija 
11.Mutes, sejas un žokĜu 
ėirurăija 
 
 
 

6. Zoba cieto audu 
patoloăijas ārstēšana    

6.1. Novērtēt kariesa attīstības risku un 
piemērot profilakses pasākumus. 
6.2.Ārstēt zobus ar kariesa patoloăiju, 
ievērojot pulpas vitalitāti. 
6.3. Atjaunot zoba formu, funkciju un 
estētiku. 
6.4. Veikt piena un pastāvīgo zobu 
traumu un to komplikāciju ārstēšanu 

1. Histoloăija 
2. Embrioloăija  
3. Cilvēka bioloăija  
4. Fizika ar biomateriāliem 
5. Normālā fizioloăija 
6. Patoloăiskā anatomija 
7. Mikrobioloăija, 
imunoloăija, virusoloăija 
8. Farmakoloăija ar 
receptūru 
9. Medicīniska ăenētika 
10. Klīniskā farmakoloăija 
11. Infekcijas slimības 
12. Dentālā anatomija 
13. Rentgenoloăija un 
radioloăija 
14. Zobu protezēšana 
15. Operatīvās 
zobārstniecības kurss 
16. Mutes ėirurăija 
17. Bērnu terapeitiskā 
stomatoloăija 
18. Bērnu ėirurăiskā 
stomatoloăija 
19. Ortodontija 
20. Stomatoloăisko 
saslimšanu profilakse un 
aprūpe 
 
 

7. Endodontiska zoba 
ārstēšana 

7.1. Veikt zoba endodontisku ārstēšanu 
viensakĦu un daudzsakĦu zobiem.  
7.2. Novērtēt zoba anatomisko un 
funkcionālo prognozi. 

1. Histoloăija 
2. Patoloăiskā anatomija 
3. Klīniskā patoloăiskā 
fiziologija 
4. Farmakoloăija ar 
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receptūru 
5. Klīniskā farmakoloăija 
6. Infekcijas slimības 
7. Dentālā anatomija 
8. Rentgenoloăija un 
radioloăija 
9. Mutes mikrobioloăija 
10. Endodontija 
11. Bērnu terapeitiska 
stomatoloăija 
 
 

8. Periodonta 
ārstēšana 

8.1. Izglītot pacientu par periodonta 
slimību un iespējamām ārstēšanas 
metodēm.  
8.2. Motivēt pacientus pašus uzĦemties 
atbildību par periodonta un mutes 
veselības saglabāšanu. 
8.3. Veikt virssmaganas un zemsmaganas 
aplikuma un zobakmens noĦemšanu.  
8.4. Izvērtēt periodonta ārstēšanas 
rezultātus ilglaicīgā periodā. 

1. Histoloăija 
2. Embrioloăija 
3. Normāla fizioloăija 
4. Patoloăiskā anatomija 
5. Farmakoloăija ar 
receptūru 6. Klīniskā 
farmakoloăija 
7. Infekcijas slimības 
8. Mutes mikrobioloăija 
9. Periodontoloăija 
 

9. Zobu formas, 
funkcijas un estētikas 
atjaunošana un zobu 
rindas defektu 
aizvietošana 

9.1. Veikt ārstēšanas plānošanu, apsverot 
optimālas un alternatīvas iespējas.  
9.2. Veikt pirmsprotētisko  sagatavošanu.  
9.3. Atjaunot zoba formu un funkciju ar 
izĦemamām un fiksētām protēzēm, uz 
zobiem un implantiem balstītām 
protēzēm. 
9.4. Informēt pacientu par protēžu 
konstrukciju, īpatnībām, lietošanu un 
prognozi.   
9.5. Izvērtēt protezēšanas rezultātus 
ilglaicīgā periodā.   

1. Fizika ar 
biomateriāliem 
2. Klīniskā patoloăiskā 
fizioloăija 
3. Dentālā anatomija 
4. Rentgenoloăija un 
radioloăija 
5. Zobu protezēšana 
6. Zobu protezēšanas 
tehniskais kurss 
7. Ortodontija 
8. Mute sejas un žokĜu 
ėirurăija 

10. Zobu un žokĜu 
attīstības, augšanas 
traucējumu un 
ortodontiskās 
ārstēšanas indikāciju 
novērt ēšana 

10.1. Diagnosticēt un novērtēt 
funkcionālos traucējumus, kas var būt par 
iemeslu sakodiena anomāliju attīstībai.  
10.2. MaiĦas sakodienā novērtēt 
pastāvīgo zobu aizmetĦu attīstību.  
10.3. Novērtēt interdisciplinārās 
ārstēšanas nepieciešamību.   

1. Histoloăija 
2. Embrioloăija 
3. Fizika ar biomateriāliem 
4. Klīniskā patoloăiskā 
fizioloăija 
5. Medicīniskā ăenētika  
6. Pediatrija 
7. Dentālā anatomija 
8. Rentgenoloăija un 
radioloăija 
9. Orālās patoloăijas 
diagnostika 
10. Ortodontija 
11. Mutes, sejas un žokĜu 
ėirurăija 
 

11. Mutes dobuma 
gĜotādas patoloăiju 

11.1. Veikt mutes dobuma un sejas 
mīksto audu novērtējumu un patoloăiju 

1. Histoloăija 
2. Normāla fizioloăija 
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diferenciāldiagnostika 
un ārstēšana 

diagnostiku.  
11.2. Noteikt un informēt pacientu par 
dzīvību neapdraudošu mutes gĜotādas 
slimību dabu un smagumu, izskaidrot 
ārstēšanas iespējas. 
11.3. Ārstēt medikamentozi mutes 
gĜotādas patoloăiskas pārmaiĦas. 

3. Patoloăiskā anatomija 
4. Klīniskā patoloăiskā 
fizioloăija 
5. Farmakoloăija ar 
receptūru 
6. Medicīniskā ăenētika 
7. Orālā morfoloăija 
8. Klīniskā farmakoloăija 
9. Infekcijas slimības 
10. Ėirurăiskās slimības  
11. Otolaringoloăija 
12. Iekšėīgās slimības 
13. Psihiatrija un 
narkoloăija 
14. Pediatrija 
15. Rentgenoloăija un 
radioloăija 
16. Orālās patoloăijas 
diagnostika 
17. Mutes dobuma gĜotādas 
slimības 
18. Kompleksa mutes 
patoloăijas ārstēšana 
 

12. Neatliekamas 
medicīniskās 
palīdzības sniegšana, 
saistītiem ar vispārējo 
veselības stāvokli  

12.1.Veikt veselību apdraudošu stāvokĜu 
diferenciāldiagnostika.  
12.2. Veikt reanimācijas pasākumus un 
sniegt neatliekamu medicīnisku 
palīdzību. 

1. Ievads specialitātē 
(Pirmās palīdzības kurss)  
2. Cilvēka anatomija 
3. Normālā fizioloăija 
4. Klīniskā patoloăiskā 
fizioloăija 
5. Klīniskā farmakoloăija 
6. Infekcijas slimības 
7. Rentgenoloăija un 
radioloăija 
8. Neatliekamā palīdzība 
9. Vispārējā ėirurăija 
10. Iekšėīgās slimības 

11. Mutes, sejas un žokĜu 
ėirurăija 

13. Profilaktisko 
pasākumu veikšana 

13.1. Pielietot profilakses metodes, lai 
novērstu mutes gĜotādas un zoba cieto 
audu slimības, sekmējot mutes dobuma 
veselības  saglabāšanu. 
13.2. Motivēt pacientu mutes higiēnas 
uzturēšanā, lokālu fluorīdu lietošanā. 
13.3. Pārklāt zobu fisūras ar silantiem. 

1. Vispārējā medicīniskā 
ėīmija 
2. Medicīniskā bioėīmija 
3. Normālā fizioloăija 
4. Klīniskā farmakoloăija 
5. Vides un sabiedrības 
veselība 
6. Stomatoloăisko 
saslimšanu profilakse un 
aprūpe  
7. Zobu cieto audu 
patoloăija/Karioloăija 
8. Bērnu terapeitiskā 
stomatoloăija 

14. Ētikas un 14.1. Strādājot, ievērot veselības aprūpes 1. Ievads specialitātē 
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jurisprudences 
principu ievērošana 
 

jomu regulējošo ārējo normatīvo aktu 
prasības. 
14.2. Apzināties morālu un ētisku 
atbildību. 
14.3. Saglabāt konfidenciālu informāciju 
14.4. Spēt strādāt komandas sastāvā.   
14.5. Spēt sevi kritiski novērtēt, 
apzināties savas kompetences un spēju 
robežas.  
14.6 Meklēt palīdzību, ja tas ir 
nepieciešams, nosūtot pacientu pie 
attiecīga speciālista. 

(Profesionālā ētika)  
2. Vides un sabiedrības 
veselība  
3. Ekonomika un 
uzĦēmējdarbība 
4. AngĜu valoda 
5. LatīĦu valoda 
6. Filozofiskā antropoloăija 
 
 
 

15. Profesionālās 
stājas ievērošana un 
savas nozares 
attīstības veicināšana 

 
 
 
 

 

15.1. Praktizēt, ievērojot pacienta 
intereses.  
15.2. Ievērot profesionālu attieksmi pret 
kolēăiem un pacientiem. 
15.3. Uzturēt drošu darba vidi, sekojot 
šėērsinfekcijas kontrolei. 
15.4. Apzināties nepieciešamību rūpēties 
par paša veselību iespējamo arodslimību 
attīstību un ievērot ergonomikas 
principus.  
15.5. Veicināt un sekot, lai veselību un 
darba drošību ievērotu arī pārējie darba 
kolēăi.  
15.6. Piedalīties nozares semināros, 
konferencēs, kongresos, lasīt zinātnisko 
literatūru. 
15.7.Uzturēt profesionālās attīstības un 
kompetences līmeni, turpinot izglītoties. 

1. Ievads specialitātē 
(Profesionālā ētika)  
2. Vides un sabiedrības 
veselība  
3. Infekciju slimības 
4. Ekonomika un 
uzĦēmējdarbība 
5. AngĜu valoda  
6. LatīĦu valoda 
7. Filozofiskā antropoloăija 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.  Studiju programmas struktūra. 
2.1 Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgas programmas sadaĜās. 
IzmaiĦu analīze un pamatojums. Studiju priekšmetu programmu sadalījuma atbilstība 
valsts standartiem (Ministru kabineta noteikumiem) 
 
 Plānojot studiju programmas saturu un struktūru, Ħemti vērā Latvijas Republikas 
Ministru kabineta izstrādātie noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu (LR Ministra kabineta noteikumi Nr. 481, 2001. gada 20. 
novembrī). Tabula Nr. 2 attēlo studiju priekšmetu sadalījumu un to kredītpunktu 
daudzumu. Detalizētāku studiju programmas plāna pārskatu skat. 75. lpp.     
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Tabula Nr. 2 Mācību plānā ietvertie studiju priekšmeti un to kredītpunkti. 
 

                                    1.Vispārizgl ītojošie studiju priekšmeti: 
 
Nr Studiju priekšmeti KP Nr Izv ēles studiju priekšmeti KP 
1. Filosofiskā antropoloăija 2 1. Datorika un statistika 2 
2. LatīĦu valoda 2 2. Uzvedības kultūra. Etiėete. 1 
3. AngĜu valoda 8 3. Sports veselībai 4 
4. Ekonomika un uzĦēmējdarbība 2 4. Saskarsmes psiholoăija 1 
5. Fizika ar biomateriāliem 4 5. Zinātniskā metodoloăija 1 
6. Vides un sabiedrības veselība 2    
Kopā:                                                       20 
 

   9 

                                 2. Nozares teorētiskie studiju priekšmeti: 
 

 

1. Cilvēka anatomija 6 1. Praktiskā anatomija I 
2. Histoloăija  6 2. Ievads organ. un bioloă. ėīmijā  1 
3. Vispārējā medicīniskā ėīmija 2 3. Vitamīnu un koferm. bioėīmija 1 
4. Medicīniskā bioėīmija 4 4. Cilvēka evolūc/ ontogen.aspekti 2 
5. Cilvēka bioloăija 4 5. Medic.vēsture/ deontoloăija 2 
6. Normālā. Fizioloăija 4 6. Zobārsta ves. Ergonom.pamati 1 
7. Patoloăiskā anatomija 2 7. Šūnas enerăētikas pamati 1 
8. Klīniski patoloăiskā fizioloăija 4 8. Speciālā fizioloăija 1 
9. Mikrobioloăija, imunoloăija, 

virusoloăija 
4 9. Visp.rentgenol.un radioloăija 1 

10. Embrioloăija 2 10. Histoėīmija patoloăijā 1 
11. Farmakoloăija ar receptūru 2 11. Medic.terminoloăija angĜu val. 2 
12. Medicīniskā ăenētika 2 12. Klīn.patol.fizioloăija (aktualit.) 1 
13. Orālā morfoloăija 2 13. Ekspresdiagnost. aktualitātes 1 
14. Klīniskā farmakoloăija 2 14. Orālā fizioloăija 1 
   15. Klīniskā imunoloăija 1 
   16. Ievads integratīvajā medicīnā 1 
   17. Tiesu medicīna  1 
Kopā:                                                  46  20 
                                          3. Vispārējie kl īniskie priekšmeti: 
 

 

1. Iekšėīgās slimības ar 
propedeitikas pamatiem 

4 1. Otorinolaringoloăijas 
aktualitātes 

1 

2. Infekciju slimības 2 2. Iekšėīg. slim.ar proped. pamat. 1 
3. Vispār.ėirurăija/ Otolaringoloă. 3 3. Katastrofu medicīna 1 
4. Pediatrija  2 4. Neiroloăija un neiroėirurăija  2 
5. Psihiatrija un narkoloăija 2 5. Ėirurăiskās slim./ onkoėirurăija 2 
   6. Sāpju medicīna 1 
   7. Psihosom. Medic./ psihoterapija 1 
Kopā:                                                 13    9 
                                 4. Speciālie, ar nozari saistītie studiju priekšmeti 
 

 

1. Ievads specialitātē 2 1. Okluzoloăija 1 
2. Dentālā anatomija 2 2. Biomateriāli (protētika) 1 
3. Preklīniskie kursi 4 3. Zinātniskais pulciĦš 5 
4. Topogr.anatomija / 

operat.ėirurăija 
2 4. Mutes dobuma gĜotādas 

slimības 
1 
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5. Rentgenoloăija – radioloăija 5 5. Sistēmju slimību izp. mutē un 
ādā  

2 

6. Stomatoloăisko saslimšanu 
profilakse 

   2    6. Integr.ārstēšanas plānošana  1 

7. Mutes ėirurăija/Neatliek. 
Palīdzība 

5 7. Oklūzija-disfunkcija 1 

8. Orālās patoloă.diagnostika 
/Mutes mikrobioloăija  

3 8. Zob.prot.,zobu tehn.laborator. 
kurss 

1 

9. Zobu protez.ar zobu 
protez..tehniku 

6 9. Efekt.sask.ar pacien.bērnu 
zobārst. 

2 

10. Operat.zobārstn.preklīniskais 
kurss 

2 10. Implanti zobu protezēšanā 1 

11. Ortodontija un kraniofaciālā 
ăenēt. 

2 11. Preprotētiskā ėirurăija 1 

12. Endodontija 5    
13. Zobu cieto audu 

pat./Karioloăija 
11    

14. Stomat.saslimš.profilakse un 
aprūpe 

3    

15. Periodontoloăija 4    
16. Sejas un žokĜu ėirurăija 5    
17. Zobu protezēšana 10    
18. Bērnu terapeitiskā 

stomatoloăija 
6    

19. Bērnu ėirurăiskā stomatoloăija 2    
20. Ortodontija 6    
21. Ādas /mutes gĜotādas slimības 4    
22. Mutes, sejas un žokĜu ėirurăija 5    
23. Kompleksa mutes patoloăijas 

ārstēšana 
3    

 Kopā:                                              99 
 

17 

24. Pētnieciskais darbs (Pd) + 
Valsts pārbaudījums  

10    

 
 
SaskaĦā ar LR Ministra kabineta noteikumiem Nr. 481, studiju ilgums ir 5 gadi, gadā 
veido 40 KP, 5 gados- 200 KP (skat. arī 14. lpp). Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 
veido 20 KP, nozares teorētiskie studiju priekšmeti veido 46 KP, ar specialitāti saistītie 
studiju priekšmeti veido 99 KP. Pētnieciskais darbs kopā ar Valsts Pārbaudījumu veido 
10 KP.  
 
Studentu prakses daĜu veido laiks, paredzēts praktiskajās nodarbībās darbā ar pacientu 
pieaugušo un bērnu vecumā. Tas aptver 37 KP (skat. tabulu 3). 
 
Tabula Nr. 3.  Ar praktisko darbu saistītie studiju priekšmeti un to kredītpunkti. 
 
Studiju gads  Studiju priekšmets      KP 
III; 6 semestris Karioloăija          2 
       6semestris   Zobu protezēšana           2 
IV; 7semestris Karioloăija        1,5 
    7/8 semestris Endodontija          4 



 13
 
 

    7/8 semestris Periodontoloăija         2,5 
    7/8 semestris Sejas un žokĜu ėirurăija          4 
    7/8 semestris Zobu protezēšana         3 
      8 semestris Bērnu stomatoloăija         2 
      8 semestris Bērnu ėirurăiskā stomatoloăija         1 
V;9/10 semestris Karioloăija         5 
    9/10 semestris Zobu protezēšana         4 
    9/10 semestris Mutes, sejas un žokĜu ėirurăija         3 
    9/10 semestris Bērnu terapeitiskā stomatoloăija         3 
Kopā:                                                                                                          37 
 
 
Studiju saturs ir: 
1) atbilstošs arī Latvijas Zobārstu asociācijas izstrādātajam un Labklājības ministrijas 
apstiprinātajam Zobārsta specialitātes nolikumam (Labklājības ministrijas 1999.gada 
18.maija rīkojums Nr.152). 
 
2) atbilstošs prasībām, kādas tiek izvirzītas gan pretendentiem, lai turpinātu studijas 
rezidentūrā kādā no augstāk minētajām specialitātēm, gan sertifikācijas eksāmena 
kārtošanai zobārstniecībā.  
 
3) atbilstošs Eiropas Savienības direktīvām (Directive 78/687/EEC) un ES dokumentos 
noteiktajām (Advisory committee on the training of dental practitioners 
XV/E/8316/8/93-EN Orig. version modified on 10.11.98) prasībām par jaunā zobārsta 
klīniskās kompetences līmeni.  
 
4) veidota atbilstoši LR Augskolu likumam un RSU senāta lēmumiem.  
 
Studiju programmas vadīšana notiek atbilstoši RSU normatīvajiem aktiem, instrukcijai 
par studijām RSU. Procesa pilnveidošana norisinājusies kopš 2003. gada janvāra, 
apstiprinot RSU Stomatoloăijas fakultātes nolikumu, kurā aprakstīta fakultātes Domes 
darbība, kuras sastāvā ietilpst arī divi Studējošo pašpārvaldes izvirzīti studējošo 
pārstāvji. Studējošo pārstāvjiem Domē lēmumu pieĦemšanā ir veto tiesības.  
 
Studiju saturu pilnveidojot un harmonizējot, Ħemti vērā arī Eiropas Zobārstu izglītības 
asociācijas (ADEE) izstrādātie dokumenti: ”Paper on profile and competences for the 
new European Dentist” (2004), kas ir spēkā līdz 2009. gadam un „Curriculum 
Structure&European Credit Transfer System for European Dental Schools” (2005), kas 
ir spēkā līdz 2010. gadam.   
 
Periodā pēc 2000. gada pastāvīgi notikusi programmas harmonizācija un sakārtošana, 
studiju priekšmetu nosaukumu maiĦa (nemainot saturu), lai studiju priekšmetu 
nosaukumi un programmas saturs būtu atpazīstami, salīdzinot ar studiju priekšmetu 
nosaukumiem iepriekš minētajās ES direktīvās. Programmu sakārtošanas darbs 
turpinājās arī 2003., 2004. un 2005. gadā. Vairākās studiju priekšmetu programmās 
notikusi arī saturiska pilnveidošana - skaidri formulēti sasniedzamo teorētisko zināšanu, 
kā arī noteiktu praktisko iemaĦu līmeĦi, lai sekmīgi apgūtu priekšmetu. 
  
2000./2001. un 2001./ 2002. m. g. studiju ilgums bija 5 gadi jeb 171 nedēĜa, kas 
sastāvēja no 6127 stundām. 2002./2003. m. g. kopējais stundu skaits bija -  6241. 
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2003./2004.m.g kopējais stundu skaits bija 6192, kas ietvēra arī A, B, C studiju 
priekšmetus Tomēr šeit nebija izdalītas stundas studentu patstāvīgam darbam. 
2003./2004.m.g rudenī, uzsākta studijas programmā esošo kontaktstundu pārskatīšana, 
stundu plānošana studentu pastāvīgam darbam un darba slodzes izteikšana 
kredītpunktos (KP).  

2004./2005.m.g studiju plānā, studiju ilgums 162 nedēĜas, kas kopā veido 8000 stundas 
(kontaktstundas + pastāvīgā darba stundas). Studenta darba slodze gadā ir 40 KP jeb 
1600 stundas (5 gados = 200 KP. Viens KP veido 40 stundas. Lai pielīdzinātu Eiropas 
Savienības prasībām, esošie 40 KP reizināti ar koeficientu 1,5, iegūstot 60 KP (5 gados 
= 300 KP).   

Iepriekšējā akreditācijas komisijas ziĦojumā (2000. 05. 07.) bija aizrādīts par pārāk 
lielu kredītstundu apjomu. Minētais Ħemts vērā, plānojot 2004./2005 mācību plānu. 

Izdalīti A studiju priekšmeti, kas veido obligāto zināšanu minimumu, kas tiek 
pārbaudīti Valsts pārbaudījumu laikā un ir pietiekams atbilstošai kvalifikācijas līmeĦa 
iegūšanai. 2004./2005. mācību gada studiju programmā ietverti 59 atšėirīgi A 
kategorijas studiju priekšmeti, kopā veidojot 4480 stundas. 1. studiju gadā A studiju 
priekšmeti veidoja 35 KP, 2. studiju gadā- 36 KP, 3 studiju gadā- 36,5 KP, 4. studiju 
gadā -36 KP, 5. studiju gada – 38 KP. Jaunajā 2005./2006.m. g. studiju plānā veiktas 
attiecīgas korekcijas, lai novērstu daĜskaitĜa esamību 3 studiju gadā.    
 
B kategorijas studiju priekšmeti – obligātais izvēles studiju priekšmeti, kuru apguve 
tiek pārbaudīta, atbilstošā studiju priekšmeta programmas nobeigumā. Ja students ir 
izvēlējies  
attiecīgo studiju priekšmetu, tas kĜūst obligāts kā A kategorijas studiju priekšmets.  
2004./2005. mācību gada studiju programma studentiem piedāvā izvēli no 38 
atšėirīgiem B  kategorijas studiju priekšmetiem. Studentam jāizvēlas attiecīgais B 
priekšmetu skaits, lai kopā ar A studiju priekšmetiem veidotu 40 KP gadā.    
 
C kategorijas studiju priekšmets- brīvās izvēles studiju priekšmeti. 2004./2005. mācību 
gada studiju programma piedāvā studentiem izvēli no 9 atšėirīgiem C kategorijas 
studiju priekšmetiem. Studentiem ir iespēja izvēlēties arī vienu C studiju priekšmetu, lai 
kopā ar attiecīgiem B un A studiju priekšmetiem veidotu 40 KP gadā.    
 
2.2 Studiju priekšmetu programmu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu 
nepieciešamība.  
 
Pamatojoties uz DentEd rekomendācijām (DentEd vizīte RSU Stomatoloăijas fakultātē 
notika 17.-21. jūnijā 2000. gadā) mērėtiecīgi tikusi paplašināta studiju priekšmeta 
programma iekšėīgajās slimībās, lai studenti spētu ārstēt mutes dobuma saslimšanas 
pacientiem ar vispārējām saslimšanām. Paplašināšana notikusi samazinot apjomu citās 
studiju priekšmetu programmās, kurās apgūst vispārējās saslimšanas.  
 
Ar 2001./ 2002. m. g. pāriets uz noteiktu secīgumu gĜotādas slimību apgūšanā, izmainot 
studiju priekšmeta programmu arī saturiski. Jaunā pāreja turpinājās 2002./2003. m. g. 
Vispirms, ceturtā kursā studenti, apgūst mutes gĜotādas slimības, kārtojot eksāmenu 
ziemas sesijas laikā. Piektā kursā studenti 9. semestrī iepazīstas ar sistēmu slimību 
izpausmēm mutes dobumā, ar sekojošām slimnieku konsultācijām pasniedzēja 
uzraudzībā 10. semestrī 
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Sākot ar 2003./2004. m. g., trešajā studiju gadā ietvertas noteiktas stundas 
medicīniskajā ăenētikā, saistot sniegto informāciju ar klīniskām situācijām, patoloăijas 
labākai izpratnei. Uzsākta zobu protēžu tehniskās laboratorijas kursa apguve un ar 
2004./2005. m.g., okluzoloăijas un profesionālās ētikas kursa apguve.  
Gerostomatoloăija pārcelta no ceturta studiju gada uz piekto studiju gadu, dodot iespēju 
studentiem kompleksi izmantot savas zināšanas, apgūstot šo studiju priekšmetu.  
Turpinot programmas sakārtošanas darbu 2004. un 2005 gadā, Ħemtas vērā Eiropas 
zobārstu asociācijas (ADEE) sanāksmēs 2003. gadā Drēzdenē un 2004. gadā Kardifā 
izteiktās rekomendācijas.  
 
3. Studiju programmas realizācija.  
 
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individuālais 
darbs, komandas (mazo grupu) darbs. Izmantoto formu apraksts, izvēles pamatojums 
un analīze.  
 
Studiju programma ir klasiska, tā sastāv no lekcijām, semināriem, laboratorijas 
darbiem, praktiskajām nodarbībām, klīniskās prakses, slimības vēsturu rakstīšanas, 
klīnisko gadījumu prezentācijām, literatūras apskatu prezentācijām, pētniecības 
projekta noformēšanas un prezentācijas auditorijā. Studiju procesā tiek izmantoti datori, 
multimediji un internets. Programmā tiek izmantoti klīnisko gadījumu analīze un 
problēmu risināšanas elementi. Pēdējos gados uzmanība tiek pievērsta, lai studijās tiktu 
uzsvērta uz zinātniskiem pētījumiem pamatotu atzinumu un ārstēšanas metožu 
apgūšana (evidence based dentistry, medicine), nevis autoritatīvu atzinumu 
iemācīšanās. 
 
Galvenā studēšanas motivācija ir zināšanu pielietošanas nepieciešamība klīnikā 
strādājot ar pacientu. Studiju priekšmetu programmās skaidri formulētas prasības un 
pārbaudes veidi. Klīnikā pastāv praktiskā darba normas, kas izpildāmas, ja ir adekvāts 
teorētisko zināšanu līmenis un regulāri trenētas praktiskās iemaĦas. 
 
SaskaĦā ar veiktajām izmaiĦām studiju programmās, paredzēts noteikts, pastāvīgam 
darbam atvēlētais laiks, kas Ĝaus studentiem sistematizēt savas zināšanas, atkārtot 
apgūto materiālu, paplašināt zināšanas, izmantot RSU un Medicīniskajā bibliotēkā 
pieejamo literatūru.    
 
Pirmajā studiju gadā un otrā studiju gada III semestrī studentu skaits grupā 10-12, sākot 
ar IV semestri studijas notiek grupās pa 8 studentiem katrā.  
Ceturtajā un piektajā semestrī, studenti apgūst preklīnisko kursu. Studentu darbs ar 
pacientiem sākas 6 semestrī, un norit tiešā pasniedzēju vadībā.  
Regulāri notiek klīnisko gadījumu analīze un apspriešana praktiskajās nodarbībās. 
Kl īnisko studiju priekšmetu apguvei zobārstniecībā praktisko nodarbību laikā katram 
studentam ir sava darba vieta (izĦemot mutes, sejas un žokĜu ėirurăiju, orālā patoloăiju, 
ortodontiju). Pasniedzēju- studentu skaita attiecība šo nodarbību laikā ir 1 : 4 (2 : 8). 
 
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu.  
 
Sākot ar 2003./2004. m. g. pārskatīts studiju priekšmetu kontaktstundu skaits, noteikts 
attiecīgais kredītpunktu skaits un izdalīti noteiktas kategorijas studiju priekšmeti - A, B, 
C. Humanitārajos studiju priekšmetos plānojot KP lielumu, ievērota attiecība 50% 
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kontaktstundas un 50% studenta pastāvīgā darba stundās. Vispārējos, medicīniski –
bioloăiskos, preklīniskajos un klīniskajos studiju priekšmetos ievērota attiecība 70% 
kontakstundas un 30% stundu atvēlētas pastāvīgam darbam. Viens (1) KP ir atbilstošs 
40 stundām, kas veido 1600 stundas gadā. Studiju programmas ilgums ir 5 gadi (162 
nedēĜas), ar 5600 kontakta stundām, 8000 kopējo stundu skaitu (kontakta + pastāvīgā 
darba).   

 
3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem 
 
Studenti iegūst akadēmiskās zināšanas, praktiskā un profesionālā darba iemaĦas. 
Studiju laikā tiek apgūti bāziskie studiju priekšmeti, medicīniski – bioloăiskie studiju 
priekšmeti, vispārējās medicīnas studiju priekšmeti un studiju priekšmeti, kas tieši 
saistīti ar zobārstniecību. 
 
Pirmajā studiju gadā galvenie ir bāziskie un medicīniski – bioloăiskie studiju 
priekšmeti - anatomija, histoloăija, ėīmija, fizika, bioloăija, latīĦu valoda, angĜu valoda 
u.c. Pastāv iespēja studēt arī citas svešvalodas. Minētās studiju priekšmetu programmas 
ir veidotas speciāli zobārstniecības studentiem, Ħemot vērā integrāciju ar vēlākajām 
speciālajām studiju priekšmetu programmām. Jau pirmajā studiju gadā studenti apgūst 
dentālo anatomiju un biomateriālu mācības pamatus. 
 
Studentiem ir iespējas izvēlēties arī noteiktus B un C studiju priekšmetus- padziĜināt 
zināšanas datorikā, vispārējā medicīniskā ėīmijā, vitamīnos un kofermenta bioėīmijā, 
praktiskā anatomijā, antropoloăijā un antropoăenēzē, atsevišėos fizikas jautājumos, 
medicīniskajā vēsturē un deontoloăijā, zobārsta veselības uzturēšanas un ergonomikas 
jautājumos. Jau no pirmā kursa studentiem tiek mācīta uzvedības kultūra un etiėete.  
 Studentiem, ar padziĜinātu zinātnisku interesi medicīniski- bioloăiskos priekšmetos ir 
iespēja no pirmā kursa darboties fakultātes studentu zinātniskajā pulciĦā ©. Lai 
saĦemtu ieskaiti, jāizstrādā tēzes un jāpiedalās RSU studentu zinātniskā konferencē vai 
kādā ārvalstu studentu zinātniskā konferencē.  
Studentiem pirmajā un otrajā kursa ir iespējams izvēlēties kādu no sev noderīgiem 
sporta veidiem.  
 
Otrajā un trešajā studiju gadā studē sekojošus A studiju priekšmetus: normālā 
fizioloăija, mikrobioloăija, ăenētika, farmakoloăija, patoloăiskā anatomija, patoloăiskā 
fizioloăija. Studijas notiek studiju priekšmetu programmās, kas orientētas uz vispārējo 
saslimšanu apgūšanu: vispārējā ėirurăija, dermatoveneroloăija, iekšėīgās slimības, 
infekciju slimības, pediatrija, otorinolaringoloăija un to saistība ar mutes dobuma 
saslimšanām. Vienlaicīgi notiek studijas mutes, sejas un žokĜu rajona topogrāfiskā 
anatomijā un operatīvā ėirurăijā, operatīvās zobārstniecības preklīniskajā kursā, 
rentgenoloăijā- radioloăijā, stomatoloăisko saslimšanu profilaksē, orālā mikrobioloăijā, 
orālā morfoloăijā. Studenti iegūst praktiskās iemaĦas uz fantomu galvām veidojot 
kavitātes mākslīgos zobos. Studenti iemācās noĦemt nospiedumus zobu protēžu 
izgatavošanai, iemācās izdarīt injekcijas anestēzijai mutes dobumā, praktizē profilakses 
un mutes dobuma higiēnas procedūras. Pirms praktiskā darba uzsākšanas ar pacientiem 
obligāti jāapgūst neatliekamās palīdzības algoritms gan teorētiski, gan praktiskos 
treniĦos uz datorizēta manekena (realizē mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas studiju 
priekšmeta programmā 5. semestrī, atkārtoti 10. semestrī).  Studenti apgūst arī 
profesionālās ētikas jautājumus. Sākot ar trešā studiju gada, sesto semestri, studenti 
strādā klīniskā praktiski ar pacientiem.  
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Ir iespējas izvēlēties arī noteiktus B un C studiju priekšmetus- padziĜināt zināšanas 
okluzoloăijā, orālā mikrobioloăijā, šūnas enerăētikā, speciālajā fizioloăijā un orālajā 
fizioloăijā, izzināt histoėīmijas jautājumus un tā nozīmi patoloăijā procesu 
diferenciāldiagnostikā, embrioloăijā, okluzoloăijā, saskarsmes psiholoăijā; paplašināt 
zināšanas klīniskajā imunoloăijā, iekšėīgajās slimībās, otolaringoloăijā, 
ekspresdiagnostikas metodēs u. c.  
 
Ceturtajā un piektajā studiju gadā studenti apgūst galvenokārt klīniskos A priekšmetus 
specialitātē. Studenti ārstē pacientus ar dažādām saslimšanām mutes dobumā un 
vienlaicīgi studē sekojošus studiju priekšmetus: terapeitiskā stomatoloăija (karioloăija 
un endodontija), periodontoloăija, mutes, sejas un žokĜu ėirurăija, zobu protezēšana, 
bērnu zobārstniecība un ortodontija. Paplašina zināšanas rentgenoloăijā- radioloăijā, 
klīniskā farmakoloăijā, vides medicīnā, gerontoloăijā, psihosomātiskā medicīnā un 
psihoterapijā, ekonomikā un uzĦēmējdarbībā. Studenti veic arī pētniecisko darbu, kas ir 
literatūras apskats par izvēlētu tēmu. 
 
 Studentiem ir iespējas izvēlēties arī noteiktus B un C studiju priekšmetus – kā 
nodrošināt efektīvu saskarsmi ar pacientu bērna vecumā, padziĜināt savas zināšanas 
zobu protēžu, zobu tehniskās laboratorijas kursā, implantu izmantošanā protezēšanā un 
okluzoloăijā, kā pareizi plānot integrēto ārstēšanu, preprotētiskā ėirurăijā, sistēmu 
slimību izpausmēs mutes dobumā, dermatoloăijā ar sistēmu slimību izpausmēm u.c.  
 
Attiecība medicīniskiem studiju priekšmetiem pret ar zobārstniecību saistītiem veido  
40% : 60% .               
 
Ar zobārstniecību saistītie priekšmeti veido 2794 stundas, kas veido 62% no kopējo 
stundu skaita, kas ietver lekcijas, seminārus, laboratorijas darbus, praktizēšanu uz 
fantomu galvām, novērošanu, asistēšanu, praktisko darbu  ar pacientiem. 
 
Ar zobārstniecību saistītam klīniskam darbam veltītas 1710 stundas, kas veido 38% no 
kopējo kontaktstundu skaita, jeb 61% no ar zobārstniecību saistītiem studiju 
priekšmetiem (skat. tab. Nr.4 ). 
 
Praktiskam darbam ar slimnieku paredzētas – 1179 stundas jeb 26% no kopējā  
programmas kontaktstundu skaita vai 42% no ar zobārstniecību saistītiem studiju  
priekšmetiem. Šeit nav ietvertas mutes, sejas un žokĜu ėirurăija, mutes medicīna un 
patoloăija, rentgenoloăija, fantomu kurss. 
 
Sākot ar 3 studiju gadu (no sestā semestra) studenti strādā 3-4 stundas 2 reizes nedēĜā 
praktiski (7 stundas nedēĜā, 17 nedēĜas). 
Ceturtajā studiju gadā - 3-4 stundas, 4 reizes nedēĜā (18 stundas nedēĜā, 32 nedēĜas) 
Piektajā studiju gadā – 4-6 stundas, 4 reizes nedēĜā (21 stunda nedēĜā, 30 nedēĜas). 
 
Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijā, sākot ar trešo studiju gadu līdz pat pēdējam studiju 
gadam, klīniskā darbā studenti pavada 410 stundas, kas ietver  novērošanu, asistēšanu, 
praktisko darbu ar pacientiem ambulatorajā ėirurăijā.   
Fantomu kurss sākas otrajā studiju gadā. 
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Tabula Nr.4: Ar zobārstniecību un ar praktisko darbu saistīto stundu skaits. 
 

Mācību 
Gads 

Ar zobārstniecību 
saistīto studiju 
priekšmetu kopējais  
stundu skaits 

 
% 
 

 Praktiskais stundu 
skaits darbā ar 
slimnieku (no kopējā 
kontaktstundu skaita) 

 
% 

2000./01 
 

3515 57% 1400 23% 

2001./02. 
 

3515 57% 1400 23% 

2002./03. 
 

3459 55% 1542 24% 

2003./04. 
 

3487 55% 1406 22% 

2004./05 
 

2794 62% 1179 26 % 

 
Eiropas valstu zobārstu izglītībā tiek pievērsta liela uzmanība klīnisko prasmju un 
iemaĦu apgūšanai (klīniskā kompetence). RSU programmas saturs un stundu apjoms, 
kas paredzēts studentu tiešajam darbam ar pacientiem ir pietiekošs. Tomēr ir problēmas 
ar pacientu nodrošinājumu klīniskajām nodarbībām, jo pacientiem par ārstēšanos pie 
studentiem ir jāmaksā. Nepieciešams papildus finansējums, kas segtu pacienta 
ārstēšanas izmaksas. Ārstēto saslimšanu un / vai pacientu skaitam jāatbilst studiju 
programmai, kas saturiski nodrošinātu klīniskās kompetences apgūšanu nepieciešamajā 
līmenī. 
 

Kvalitātes pilnveidošanas sistēma norisinās atbilstoši ISO – 9000 procesu realizācijai, 
kas nodrošina nepārtrauktu darbību kvalitātes uzlabošanai. 

4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
 
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 
mijiedarbība. 
 
Akadēmiskais personāls ir pastāvīgi iesaistīts zinātniskajā pētniecības darbā, kura viens 
no gala rezultātu novērtējamās daĜas ir publikācijas starptautiski citējamos izdevumos. 
Informāciju iespējams iegūt ikgadējā RSU Bibliogrāfijas un medicīnas informācijas 
nodaĜas izdotajā bibliogrāfiskajā rādītājā (skat. Tab. Nr. 5). 2004./2005. m. g. 
akadēmiskais personāls bija iesaistīts un turpināja piedalīties 15 dažādu pētījumu 
izstrādē. 

Tabula Nr.5. Publikāciju un tēžu skaits katedrās. 

Katedra 2001.gads 2002. gads 2003. gads 2004. gads 

Terapeitiskās 
stomatoloăijas 
katedra 

7 raksti 

4 tēzes 

5 raksti 

7 tēzes 

13 raksti 

6 tēzes 

6 raksti 

8 tēzes 

Mutes, sejas un 
žokĜu ėirurăijas 
katedra 

1 raksts 

18 tēzes 

16 raksti 

14 tēzes 

7  raksti 

11 tēzes 

6 raksti 

23 tēzes 
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Zobu 
protezēšanas 
katedra 

2 raksti 

3 tēzes 

4 raksti 

2 tēzes 

7 raksti 

2 tēzes 

7 raksti 

6 tēzes 

Ortodontijas 
katedra 

1 raksts 

8 tēzes 

9 raksti 

9 tēzes 

14 raksti 

1 tēzes 

4 raksti 

3 tēzes 

Orālās 
patoloăijas 
katedrā 

4 raksti 

12 tēzes 

9 raksti 

5 tēzes 

5 raksti 

2 tēzes 

9 raksti 

8 tēzes 

 

2004. gadā aizstāvēta 1 disertācija Ortodontijas katedrā un 2005. gadā, 1 Terapeitiskās 
Stomatoloăijas katedrā. 
 
4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskā darbā. Kursa, bakalaura, maăistra darbu tēmu 
atbilstība studiju programmas saturam. 
  
Viens no patstāvīgā darba veidiem ir pētnieciskais projekts, kuru students veic 
pasniedzēja vadībā. Tas ir literatūras apskats par iepriekš izvēlētu tēmu vai literatūras 
un personīgu pētījumu rezultātu apskats. Tā izstrādes mērėis ir sekmēt speciālista 
sagatavošanu, kas praktiskā darbā spēj radoši analizēt un apgūt dažādu faktu materiālu, 
izdarīt teorētiskus vispārinājumus, pamatot savus secinājumus un priekšlikumus. 
2002./2003. akadēmiskā gadā pētnieciskā projekta aizstāvēšanu, pielīdzināja 
atsevišėam eksāmenam un tā vērtējumu uzrādīja diploma pielikumā. Kopš 2003./2004. 
m. g. pētnieciskais projekts nav pielīdzināts atsevišėam eksāmenam.  
 
Stomatoloăijas fakultātē darbojas studentu zinātniskais pulciĦš, kura biedri iesaistās 
pētījumu veikšanā akadēmiskā personāla vadībā. Studentu zinātniski pētniecisko 
projektu novērtējamais produkts ir tēžu izstrādāšana, lai piedalītos RSU Studentu 
zinātniskajā konferencē un starptautiskās studentu konferencēs. Katru gadu viens no 
studentiem prezentē sava patstāvīga pētījuma rezultātus Dentsply rīkotajā 
starptautiskajā studentu konferencē Kopenhāgenā. 2003. gadā students K. Stāmers 
piedalījās Dentsply rīkotajā starptautiskajā studentu konferencē Kopenhāgenā ar stenda 
referātu „Morphology and Function of Rabit Salivary Gland afera , Carotis communis 
ligature.”, 2004. gada martā IV kursa studente V. Baranova piedalījās Amsterdamā ar 
stenda referātu “Dental Anomalies in patients with cleft lip and palate.”, 2005 gadā  III 
studiju gada studente I. Maldupe ar stenda referātu „Kariess saistībā ar fluorīdu līmeni 
Latvijā, dzeramajā ūdenī.”                                                   
Vairāki fakultātes studenti katru gadu regulāri piedalās ar mutiskiem un stenda 
referātiem RSU studentu zinātniskajā konferencēs.                                            
 
5. Vērt ēšanas sistēma. 
 
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles 
pamatojums un analīze. 
 
Zināšanas un prasmes netiek novērtētas anonīmi, kas varētu radīt šaubas par 
objektivitāti. Vērtēšana ir daudzveidīga, tā notiek dažādās katedrās atšėirīgi. Pastāv 
apelācijas iespējas. 2004./2005 m. g., arī studiju semestru pārbaudījumos, studentu 
atbildes ierakstītas audiokasetēs.   
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Pirms klīniskajos studiju priekšmetos dažādas pārbaudes notiek studiju kursa laikā, 
ieviesti arī datorizēti testi.  
 
Kl īniskajās katedrās notiek studentu zināšanu vērtējuma, uzstāšanās semināros, 
attieksme pret pacientiem un personālu, informācijas par klīnisko gadījumu 
prezentāciju kvalitāti uzkrāšana. ěoti svarīga ir studentu praktisko spēju pārbaude 
zobārstniecībā. Terapeitiskās Stomatoloăijas katedrā, studentu praktiskā darba 
vērtējumā izmantota Minhenes Maksimiliāna – Ludviga universitātes „Zobārstniecības 
klīnikā izstrādātā  „punktu „ vērtējuma sistēmu, kuru katedras pasniedzēji pilnveidojuši. 
Septītajā semestrī studentiem jāsaĦem ieskaite par zoba atjaunošanu pacientam. Šī 
pārbaude palīdz novērtēt katra studenta manuālās spējas gandrīz 2 gadus pirms gala 
pārbaudījumiem.  
 
Valsts pārbaudījums (VP) Stomatoloăijas fakultātē ir kompleksa studenta teorētisko 
zināšanu un praktisko iemaĦu pārbaude, kas noritējusi 5 etapos 10. semestra laikā. VP 
notiek atbilstoši Nolikumam, kurš katru gadu tiek pārskatīts un apstiprināts Dekānu 
padomes sēdē. VP komisijas sastāvā ietilpst augstskolas prorektors, fakultātes dekāns, 
stomatoloăisko disciplīnu katedru vadītāji, pārstāvji no Latvijas Zobārstu asociācijas 
valdes un darba devēju institūcijām. Eksaminētāji ir attiecīgo disciplīnu pasniedzēji un 
docētāji. 
 
Praktiskā darba iemaĦas tiek pārbaudītas akumulētā un integrētajā pārbaudē, ko 
organizē semestra beigās- maijā. 2004./2005.m.g. integrētajā pārbaudījumā students 
strādāja ar pacientu bērnu vai pieaugušo vecumā, vienā no izvēlētajām disciplīnām -  
Terapeitiskajā stomatoloăijā un Zobu protezēšanā; Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijā un 
Orālā patoloăijā; Bērnu zobārstniecībā un Ortodontijā. Tiek novērtēta studentu prasme 
kompleksā stomatoloăisko slimību diagnosticēšanā, integrētās ārstēšanas plānošanā un 
dokumentācijas izpildīšanā, rentgena uzĦemšanā un novērtēšanā.  
 
Teorētiskais pārbaudījums notiek maijā un jūnijā. Norit četri mutiskie pārbaudījumi 
sekojošās stomatoloăijas disciplīnās: terapeitiskajā stomatoloăijā, zobu protezēšanā, 
ortodontijā, mutes, sejas un žokĜu ėirurăijā un orālajā patoloăijā. 
 
Pētnieciskais projekts, praktiskā darba iemaĦas akumulētajā pārbaudījumā, zināšanu 
integrētajā pārbaudījumā un mutiskajos pārbaudījumos tiek vērtētas pēc 10 ballu 
sistēmas. 
 
Minimālais ballu skaits katrā pārbaudījumā, lai tas būtu izturēts ir 4 (četri). Akumulēta 
un integrētā pārbaudījuma vērtējuma rezultējošā atzīme veido 50% no kopējās VP 
atzīmes. Otrus 50% veido mutiskā pārbaudījuma novērtējums. Kopējā VP atzīme 
veidojas kompleksi kā summējošā atzīme noteiktā priekšmetā (skatīt VP nolikumu 
2004./2005. akadēmiskā gadā Stomatoloăijas fakultātē). 
 
Neviena pārbaudījuma novērtējums nav anonīms, kas neapšaubāmi var padarīt 
vērtējumu subjektīvu. Tomēr VP norise ir pietiekami komplicēta, tajā iesaistīti vairāki 
eksaminētāji, kas savukārt novērtējumu padara mazāk subjektīvu. VP laikā studenta 
atbilde tiek ierakstīta audiokasetē. Trīs dienu laikā ir iespējama VP vērtējuma apelācija.   
 
5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtraukta novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra 
beigās). Izvēles pamatojums 
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RSU studiju kursa gaitā zināšanas tiek pārbaudītas ar dažādām metodēm, izvēloties 
atbilstošākās kursa uzdevumam un mērėiem. Atbilstošajā katedrā pasniedzēji informē 
studentus par zināšanu pārbaudes veidiem, norisi un prasībām katra studiju priekšmeta 
kursa sākumā. Vairākos studiju priekšmetos studenti katras nodarbības sākumā raksta 
īsu kontroldarbu. Pabeidzot apgūt noteiktu tēmu, tiek kārtots kolokvijs.  
 
Katra semestra beigās studentam ir jānokārto programmā noteiktie eksāmeni un 
ieskaites. Tikai pēc visu pārbaužu sekmīgas nokārtošanas students var turpināt studijas 
nākošajā kursā. 

Pabeidzot studiju kursu kādā no priekšmetiem, pastāv divu veidu zināšanu novērtējums: 
ieskaite (vērtējums ieskaitīts vai neieskaitīts) un eksāmens (vērtē pēc 10 ballu sistēmas 
atbilstoši pastāvošajai instrukcijai).  
 
A - kategorijas studiju priekšmetu kursu nobeigumā parasti ir eksāmens. 
B - kategorijas studiju priekšmetu kursu nobeigumā ir ieskaite. 
C - kategorijas studiju priekšmetu pabeidzot var būt ieskaite. 
  
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 
6.1. Studējošo aptauja (par studiju procesa organizācijas kvalitāti u.c.) rezultāti un 
analīze. 
 
Studiju programmas novērtēšanai izmantota studentu anonīma anketēšana. Anketa 
iepriekš apspriesta un apstiprināta fakultātes Domes sēdē 2003. gada 19. martā. Aptauju 
katras katedras ietvaros un fakultāte kopumā, parasti organizē rudens semestra vai 
mācību gada beigās. Aptauja veikta 2003. gada pavasarī, kurā piedalījās 1. kursa (n=15) 
un 5. kursa studenti (n=20). Attiecīgo struktūrvienību sēdēs analizētas studentu 
norādītās nepilnības, izteiktā kritika un ieteikumi.  
2004.gada aprīlī un maijā RSU mācību daĜa organizēja studentu aptauja par studiju 
procesu, mācību priekšmetiem un pasniedzējiem Terapeitiskās stomatoloăijas un Zobu 
protezēšanas katedrās.      
Vērtējumu par Terapeitiskās stomatoloăiju sniedza 44 studenti, par Zobu protezēšanu- 
52 studenti. ěoti lielu interesi par terapeitisko stomatoloăiju -41%, par zobu 
protezēšanu- 29%. Liela un Ĝoti liela interese par terapeitisko stomatoloăiju- 82%. Par 
praksi specialitātē, kā mācību formu, visvairāk aptaujāto studentu ir atzīmējusi kā 
patīkamu zobu protezēšanā - 88% un terapeitiska stomatoloăijā – 82%. Studiju 
priekšmetu kā Ĝoti labu un labu vērtē 44 % studenti Terapeitiskā stomatoloăijā. 
Vislabākais lekciju apmeklējums ir Terapeitiskā stomatoloăijā, tad zobu protezēšanā. 
Praktiskās nodarbības visaugstāk ir novērtētas Terapeitiskā stomatoloăijā. Studenti 
uzskata, ka labi un Ĝoti labi savu priekšmetu pasniedz Terapeitiskās stomatoloăijas 
docētāji. Kā negatīvu iezīmi Terapeitiskās stomatoloăijas katedrā studenti atzīmē viena 
pasniedzēja atrašanos nodarbībā, ja paredzēti divi. Studenti vēlas, lai pasniedzēji paši 
nāktu un skatītos ko studenti dara, lai būtu pieejama jaunākā literatūra. Līdzīgas domas 
izteiktas par Zobu protezēšanas katedru- ja paredzēti divi pasniedzēji, tad arī tiem ir 
jābūt nodarbībā.  
 
2005. gada maijā organizētā aptauja, aptvēra visu kursu studentus. Kopumā anketas ar 
atbildēm iesniedza 72 studenti: no I- II kursa- 23 studenti, III- 12 studentu, no IV kursa- 
14 studentu, no V- kursa 23 studenti. 
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1. Kā Jūs vērtējat studiju programmas atbilstību mūsdienu zinātnes līmenim?  
 
45 studenti atzīmē programmas atbilstību mūsdienu zinātnes līmenim 
 
2. Kāds pasniegšanas līmenis profilējošos priekšmetos ?  
     32 - studenti atzīmē pasniegšanu augstā līmenī   
     17 - studenti atzīmē pasniegšanu vidējā līmenī 
 
3. Studenti atzīmējuši vairākus labākos pasniedzējus. 
4. Vai ir priekšmeti, kuru pasniegšanas līmenis neapmierina? 
      32 studenti - atzīmē, ka ir priekšmeti, kuru pasniegšanas līmenis neapmierina 
       8 studenti - atzīmē, ka tādu priekšmetu neesot 
5. Kuru mācību priekšmetu pasniegšanas līmenis neapmierina? Studenti ir norādījuši 
atsevišėus studiju priekšmetus, kuros pasniegšanas līmenis būtu jāuzlabo. 
 
6. Vai  apmierina praktiska darba norise Stomatoloăijas institūtā?  
13 studenti- atzīmē, ka apmierina 
  9  studenti-  atzīmē, ka praksē vēl nav bijuši 
  7 studenti- atzīmē, ka drīzāk apmierina  
  7 studenti- atzīmē, ka drīzāk neapmierina kā apmierina 
 
7. Kāds ir literatūras nodrošinājums  specialitātē? 
   9 studenti- atzīmē, ka nodrošinājums visuma pietiekošs;  
 16 studenti- atzīmē, ka nodrošinājums vidējs 
 13 studentu- atzīmē, ka nodrošinājums nepietiekošs 
 

8. Kāds nodrošinājums ar nepieciešamajiem materiāliem specialitātē? 
  5 studenti - atzīmē, ka grūti pateikt  
26 studenti - atzīmē, ka vidējs 
  7 studenti- atzīmē, ka nepietiekošs 
 
9. Vai mācību procesā izmanto internetu, datorus? 
  9 studenti- atzīmē, ka izmanto reti 
30 studenti- atzīmē, ka izmanto bieži 
 
10. Kādi būtu priekšlikumi studiju procesa pilnveidošanai?  
Atkārtoti izteikts aizrādījums par to, ka nav vienotas nostājas pasniedzēju starpā 
uzskatu ziĦā, skaidrot attiecīgo studiju priekšmetu.  
 
6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība.  
 
Studiju programmu zobārstniecībā Latvijas Republikā realizē tikai Rīgas StradiĦa 
universitātes Stomatoloăijas fakultāte. Valsts katru gadu nodrošina pietiekamu budžeta 
vietu skaitu, kas nodrošina pietiekamu zobārstu skaitu valstī salīdzinot ar citām Eiropas 
valstīm un saslimstības līmeni Latvijā (skat. Tabulu 6). Tāpēc arī absolventi atrod darba 
iespējas specialitātē. Ikgadēji izsludinātās vietas rezidentūras programmās tiek 
aizpildītas konkursa kārtībā. 
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Tabula Nr.6 : Pretendentu, imatrikulēto un absolventu skaits Stomatoloăijas fakultātē. 

 
Gads 2000.g 2001.g 2002.g. 2003.g. 2004.g 2005.g. 
Pretendentu 
skaits 

88 72 73 66 96 105 

UzĦemto 
studentu 
skaits 

58 45 42 43 
(Budž.v. 35) 

42  
(Budž.v. 40) 

51 
(Budž.v. 40) 

Konkursa 
koeficients 

   2,1 2,4 2.63 
 

Absolventi 32 27 22 32 37 40 
 
 
7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls. 
 
7.1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām 
 
Lielākā daĜa personāla ir pasniedzēji, kas ir ievēlēti par asistentiem, docentiem, 
asociētajiem profesoriem un profesoriem konkursa kārtībā. 
Laika posmā no 2000. gada līdz 2005. m. g. SF akadēmiskais personāls regulāri ir 
piedalījies un papildinājis savas zināšanas kvalifikācijas celšanai organizētajos 
pasākumos, kongresos, konferencēs, semināros.  

 
7.2. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā. 
 
Fakultātē ievērojami pieaudzis mācību procesā iesaistīto profesoru, asoc. prof. docentu 
un asistentu skaits. Salīdzināšanai skat. tabulu Nr. 7. un tabulu Nr. 8. Pašreiz 
(2005./06.m.g.) fakultātē iesaistīti 169 docētāji, t.s. 130- pamatdarbā (77%) un 38- 
blakusdarbā ( 23%).  

 
 

Tabula Nr.: 7.Fakultātē mācību darbā iesaistīto docētāju skaits. 
 

Docētāji 2000./ 2001.m.g. 2004./2005.m.g 2005./2006.m./g. 
Profesori 11 22 23 
Asociētie profesori 8 28 31 
Docenti 20 33 36 
Docenta v.i. - 4 2 
Privātdocents - - 1 
Asistenti 4 39 38 
Asistentu v.i. 2 2 2 
Lektori 5 22 23 
Mag.philol. - 3 3 
Mag.paed. - 2 2 
Vec. laboranti - 2 2 
Ārsti 10 4 6 
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Tabula Nr. 8. Akadēmiskā mācību spēku sadalījums pa gadiem un katedrām ar 
profesiju saistītos mācību priekšmetos. 

 
Katedra Gadi Profe

sori 
Asoc. 
prof. 

Docenti Asistenti Lek 
tori 

Stundu 
pasniedzēji 

Terapeitiskās 
stomatoloăijas 
katedra 

2000./01. 
2001./02. 
2002./03. 
2003./04. 
2004./05. 
2005./06. 

- 
- 
- 
- 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
3,5 
3,5 

6,5 
7 
8 
8 
8 
8 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- / 3- ārpus štata  
-  / 3- ārpus 
štata  
-  / 3- ārpus 
štata  
1 štata/ 6- ārpus 
štata  
1 štata /5- ārpus 
štata 
1 štata /5- ārpus 
štata 

Mutes, sejas 
un žokĜu 
ėirurăijas 
katedra 

2000./01. 
2001./02. 
2002./03. 
2003./04. 
2004./05. 
2005./06. 

2 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
2 
2 
2 
1 

4 
4,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

2 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

-   /  1 ārpus 
štata 
1štata/4 ārpus 
štata 
1štata/3 ārpus 
štata 
3 štata/9 ārpus 
štata 
- /3 ārpus štata 
- /3 ārpus štata 

Zobu 
protezēšanas 
katedra 

2000./01. 
2001./02. 
2002./03. 
2003./04. 
2004./05. 
2005./06. 

1 
1 
1 
1 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
1 

- 
- 
2 
2 
2 
1 

3 
3 
3 
4 
3 
3 

- 
- 
- 
- 
1 
1 

- / 3- ārpus štata 
-  / 3- ārpus 
štata 
-  / 6- ārpus 
štata 
- / 9- ārpus štata 
- /4- ārpus štata 
- /4- ārpus štata 

Ortodontijas 
katedra 

2000./01. 
2001./02. 
2002./03. 
2003./04. 
2004./05. 
2005./06. 

- 
- 
- 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Orālās 
Patoloăijas 
katedra 

2000./01. 
2001./02. 
2002./03. 
2003./04. 
2004./05. 
2005./06. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
2 
3 
3 
3 
3 

- 
- 

ass.v.i 
ass.v.i 

ass.v.i.- 
ass.v.i. 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

-/ 2 -ārpus štata  
-/ 2- ārpus štata 
 2-štata/2-ārpus 
štata 
2-štata/2-ārpus 
štata 
/2 ārpus štata 
/1ārpusštata 
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7.3. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti.  
 
Pasniedzēju regulāra kvalifikācijas celšana un pašaizliedzīgais darbs nodrošina 
pilnvērtīgu studiju programmā paredzētās informācijas apguvi.  
Neatrisināts paliek jautājums par finansējumu pasniedzēju kvalifikācijas celšanai, jo tā 
bieži notiek par pasniedzēju personīgiem līdzekĜiem.      
 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 
8.1. Studiju programmu finansēšana. 
 
SF studiju programma finansēta no Valsts budžeta līdzekĜiem. Tomēr šis finansējums ir 
nepietiekošs. Tāpēc, lai spētu nodrošināt studentus ar nepieciešamiem materiāliem 
mācību procesam, līdz 2003./2004.m.g, studenti papildus veica iemaksas rudens un 
pavasara semestros - 200. Ls (t.i. 40.-Ls mēnesī), veidojot kopējo summu- 400.-Ls 
gadā. Iepriekš šis jautājums par papildus iemaksas veikšanu materiāli –tehniskam 
nodrošinājumam, apspriests un lēmums apstiprināts SI valdes sēdē un RSU senātā 
lēmums. Studentus regulāri iepazīstināja ar materiāli- tehniskā nodrošinājuma 
finansējuma izlietojumu. Ar 2004. gada rudens semestri iemaksas par materiāli–
tehnisko nodrošinājumu netiek veikta. Nepieciešamo materiālu iegādei izmantoja 
studentu nopelnītos naudas līdzekĜus, pieĦemot pacientus. Tomēr ar 2005. gada 
pavasara semestri studenti paši pērk praktiskām nodarbībām nepieciešamos mācību 
līdzekĜus. 
Struktūrvienību vadītāji veikuši precīzus aprēėinus materiālu izmaksām mācību procesa 
nodrošinājumam paredzētu 1 studenta apmācībai: Zobu protezēšanas katedra- 30 
535.94 Ls, Terapeitiskā stomatoloăija –15 6403.6 Ls,  Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas 
katedra –13 626,1 Ls, Ortodontijas katedra- 19 798,24 Ls, Orālā patoloăija- 1280.- Ls, 
 
8.2.Auditoriju, semināru telpas, laboratorijas, kabineti: to skaita, lieluma un 
aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem.  

 
Bāziskie un medicīniski – bioloăiskie studiju priekšmetu lekcijas un praktiskās 
nodarbības pirmā kursa studentiem notiek RSU auditorijās un attiecīgo struktūrvienību 
mācību telpās, kuras ir atbilstoši iekārtotas un aprīkotas ar nepieciešamo kursa 
apmācības nodrošināšanai. 
 Anatomijas un histoloăijas studiju priekšmetu apguve nodrošināta RSU Anatomijas un 
antropoloăijas institūta auditorijās un mācību telpās, kuru aprīkojums un uzskates 
materiāli ir pietiekami  minēto kursu apguvei.   
Vispārējos klīniskos studiju priekšmetus otrā, trešā, ceturtā un piektā kursa studenti 
apgūst attiecīgās struktūrvienībās, kuras izvietotas RSU klīniskajās bāzēs P. StradiĦa 
klīniskajā slimnīcā, Bērnu klīniskajā slimnīcā, 7. klīniskajā slimnīcā, 1. klīniskajā 
slimnīcā, Psihiatriskajā slimnīcā. Onkostomatoloăijas kursu piektā kursa studenti 
apgūst Latvijas Onkoloăiskajā Centrā (kopš 2005. gada, Austrumu slimnīcas sastāvā). 
Minēto klīnisko bāžu aprīkojums nodrošina pilnvērtīgu šo kursu apguvi.   
Kl īniskā bāze studiju programmas realizācijai zobārstniecības priekšmetos ir 
Stomatoloăijas institūts. 
 
Līdz 2002./2003. m.g, katram studentam sestā semestra laikā zobārstnieciskie krēsli 
(individuālās darba vietas) bija pieejamas 2 reizes nedēĜā pa 3 – 4 stundām, 7 stundas 
nedēĜā, 18 nedēĜas, bet sākot ar 2003./2004. m. gadu- 7 stundas nedēĜā, 17 nedēĜas. 
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Līdz 2002./2003. m.g. katram studentam septītā un astotā semestra laikā, 
zobārstnieciskie krēsli (individuālās darba vietas) bija pieejamas 5 reizes nedēĜā pa 3 – 
4 stundām 18 stundas nedēĜā, 34 nedēĜas, bet sākot ar 2003./2004. m. gadu 18 stundas 
nedēĜā, 32 nedēĜas. 
Līdz 2002./2003. m.g. Devītā un desmitā semestra laikā zobārstnieciskie krēsli 
(individuālās darba vietas) bija pieejamas 4 četras reizes nedēĜā pa 4 – 6 stundām 21 
stunda nedēĜā, 31 nedēĜa, bet sākot ar 2003./2004. m. gadu, 4 – 5 -6 stundas, 21 stundu 
nedēĜā, 30 nedēĜas. 
Līdz 2003. gadam, Zobārstniecisko krēslu skaits studentu vajadzībām bija 35, bet sākot 
ar 2003. gadu tikai 30, jo 5 iekārtas vairs neatbilst tehniskām prasībām klīniskā darba 
veikšanai. Šīs iekārtas ir vairāk kā 20 gadu vecas un tehniski ir pilnībā nolietojušās.  
Orālās patoloăijas katedrā, 5. kursa pēdējā semestrī, studenti pasniedzēja uzraudzībā 
konsultē slimniekus ar dažādām mutes gĜotādas slimībām. Līdz 2002./2003. m. gadam 
konsultācijas notika Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas klīnikas telpās, kur bija pieejama 
viena studenta darba vieta, bet sākot ar 2003./2004.m.g., konsultācijas kopā ar 
studentiem notiek SI Orālās patoloăijas klīnikas telpās.  
 
8.3 Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 
Lai būtu iespējams paplašināt studentu pašmācības īpatsvaru programmas apgūšanā, 
nepieciešams palielināt nodrošinājumu ar Eiropā atzītām mācību grāmatām RSU 
bibliotēkā (vismaz 5-10 eksemplāri no katras). Pēdējo piecu gadu gaitā, uzlabojusies 
fakultātes apgāde ar žurnāliem un grāmatām (skat. Tabulu Nr. 9) Piemēram, 2005. gadā 
fakultātes studentiem un pasniedzējiem bija pieejami lasīšanai sekojoši pasūtītie 
žurnāli: ”American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics”, „Caries 
research”, „Endodontic topics”, „Journal of Endodontics”, „Journal of Oral and 
Maxillofacial Surgery”, „Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology”, „Paediatric 
Dentistry,” „Journal of Clinical Periodontology”, „Oral Diseases”, „Orthopaedics and 
Craniofacial Research”, ”Periodontology 2000”, „Journal of Periodontology. 
Quintessenz Team Journal. 
 
Tabula Nr. 9: Pēc katedru veiktajiem pasūtījumiem, saĦemto grāmatu skaits bibliotēkā. 

 
Katedra/gadi 2000./01 2001./02. 2002./03. 2003./04

. 
2004./05. 

Terapeitiskās 
stomatoloăijas katedra 

- - - 2 32 

Mutes, sejas un žokĜu 
ėirurăijas katedra 

 
1 

- - 15 6 

Zobu protezēšanas katedra - - - - - 
Ortodontijas katedra 2 - 5 - 2 
Orālās Patoloăijas katedra - - - - 4 
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Studentiem pieejamas arī Datoru klases, kas izvietotas Fizikas katedras telpās. Arī 
katedras, kas izvietotas Stomatoloăijas institūtā, 2005. gadā saĦēmušas 5 jaunus 
datorus, kurus studentiem būs iespējams izmantot, apgūstot attiecīgo studiju 
priekšmetu. Datori un pieeja Internetam studentiem iespējama arī bibliotēkas telpās. 
 
 
 
9. Ārējie sakari. 
 
Fakultātei ir sadarbība ar citām augstskolām ārzemēs: 

1. Oslo universitāte (Norvēăija) 
2. Thromso zobārstniecības skola (Norvēăija) 
3. Gēteborgas universitāte (Zviedrija) 
4. Malmes universitāte (Zviedrija)  
5. Karolinskas universitāte (Zviedrija) 
6. Minhenes Maksimiliāna – Ludviga universitātes „Zobārstniecības klīnika” 

(Vācija)  
7. Jēnas universitāte  
8. Rostokas universitāte (Vācija) 
9. Velsas universitāte (Lielbritānija) 
10. Kardifas zobārstniecības skola ( Lielbritānija)   
11. ViĜĦas universitāte (Lietuva)  
12. KauĦas Medicīnas akadēmija (Lietuva) 
13. Taru universitāte (Igaunija)  

 
Notiek akadēmiskā personāla un rezidentu apmaiĦa pieredzes iegūšanai.  
2005. 29.04. noslēgta sadarbība ar Oslo Universitāti par līdzdiploma studentu apmaiĦu, 
sākot ar 2006. gadu. 
 
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes 
kontekstā   
  
Šāda saikne ar darba devējiem veidota Zobārstu asociācijai. Kārtojot sertifikācijas 
eksāmenu, organizētas pārrunas par nostrādāto periodu, izteikti priekšlikumi, apzināti 
arī nepieciešamie uzlabojumi jau studiju procesa laikā.  
 
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām sava valstī  un ārvalstis. 
 
Kopš 2002. gada Stomatoloăijas fakultāte ir “Association for Dental Education in 
Europe (ADEE)” biedrs un aktīvi piedalās DENTED pasākumos. 
Fakultātes pārstāvji katru gadu piedalās asociācijas rīkotajos pasākumos, kuros 
iesaistīto valstu pārstāvji (ASV, Anglija, Dānija, Zviedrija, Vācija, Francija, Rumānija, 
Grieėija, Igaunija, Lietuva u.c.) apspriež studiju programmu pilnveidošanas un studentu 
apmācības uzlabošanas jautājumus. 2003. gadā ADEE sanāksme notika Drēzdenē 
(Vācija); 2004. gada septembrī - Kardifā ( Anglija); 2005. gadā – Atēnās (Grieėija). 
 
Līdzīgas studiju programmas ir KauĦas universitātes Stomatoloăijas fakultātē un Velsas 
Universitātes Kardifas Dentālā skolā. Minētājās arī augskolās ir 5 gadu studiju ilgums 
zobārstniecībā un līdzīgs katedru sadalījums. KauĦas Stomatoloăijas fakultātē ir 5 
atsevišėas katedras un klīnikas: 1. Zobu un mutes dobuma slimībām, 2. Mutes, sejas un 
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žokĜu ėirurăijas, 3. Zobu protezēšanas, 4. Mutes veselības un pediatrijas, 5. 
Ortodontijas. Arī apgūstamo studiju priekšmetu sadalījums pa semestrim ir līdzīgs, 
tāpēc mūsu fakultātes studenti labprāt izvēlas ERASMUS studiju ietvaros, studijas 
KauĦā. Apgūstamie studiju priekšmeti ir līdzīgi arī Kardifas Dentālā skolā, tomēr tie ir 
apvienoti un ietverti 4 atšėirīgās akadēmiskās nodaĜās (departamentos): 1. Pieaugušo 
zobārstniecība, 2. Bāzes bioloăiski-medicīniskās zinātnes, 3. Mutes audu attīstība un 
veselība, 4. Mutes ėirurăija, medicīna un patoloăija. Šajās klīnikās realizētās 
programmas ir integrētas ar 2 citām programmām: „Patoloăijas zinātnes” un „Cilvēka 
slimības.” Atšėirībā no RSU Stomatoloăijas fakultātes studiju priekšmetu plānojuma, 
atsevišėus ar zobārstniecību saistītos studiju priekšmetus studenti uzsāk apgūst jau 
pirmajā kursā (piem. preklīnikas kursi). Minētais atbilst Eiropas Zobārstu izglītības 
asociācijas un konsultatīvās komitejas rekomendācijām. Lai agrīni uzsāktu 
psihomotorās prakses attīstītu, plānot ar zobārstniecību saistītos studiju priekšmetus, jau 
pirmajā kursā. Atšėirībā no studiju priekšmetu plānojuma mūsu programmā, Kardifas 
Dentāla skolā Orālo medicīnu un patoloăiju studenti apgūst Mutes, sejas un žokĜu 
ėirurăijas katedras ietvaros.   
 
9.3 Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programma (sadalījums pa valstīm)  
 
Laika posmā no 2000. gada līdz 2005. gadam ārvalstu docētāji fakultātes darbībā nebija 
iesaistīti. 
 
9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm) 
 
No 2000. gada līdz 2003. gadā fakultātē nebija studentu, kas būtu mācījušies ārzemēs.  
2003./ 2004. m. g. pavasarī 4. kursa studenti V. Baranova un G. Černovskis piedalījās 
Rostokas universitātes Medicīnas fakultātes Zobārstniecības nodaĜas mācību darbā. 
Ar 2005. gadu aktīvāki kĜuva apmaiĦas procesi mācību darbā ERASMUS ietvaros. Kā 
pirmā ERASMUS apmaiĦas programmā piedalījās 4. kursa studente N. Boikova, 
piedaloties, no 2005. gada aprīĜa līdz jūnijam, Rostokas Universitātes Medicīnas 
fakultātes Zobārstniecības nodaĜas 4. kursa studentu apmācības procesā.     
 
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm) 
 
2002./ 2003 m. g. fakultātē studēja 10 ārvalstu studenti- 6 no Izraēlas, 2 - no Kanādas, 
1-no Sīrijas, 1- no Šveices.  
2003./ 2004. m. g. fakultātē studēja 10 ārvalstu studenti- 6 no Izraēlas, 2 - no Kanādas, 
1-no Sīrijas, 1- no Šveices.  
No 8.03. - 22. 03. 2004. fakultātē mācību procesā un nodarbībās piedalījās studenti- 
Maiks Bernhardts, Thorsten Meyer - Flotho, Markus Diuger, Andre Bocola no 
Rostokas universitātes Medicīnas fakultātes Stomatoloăijas nodaĜas. 
2004./2005.m.g fakultātē studēja 5 ārvalstu studenti- 5 no Izraēlas. 
 
10. Programmas nepilnības.  
 
1. Sadarbībā ir Zobārstu asociāciju būtu vēlams izstrādāt aptaujas anketas jaunajiem 

ārstiem un darba devējiem. Tādejādi varētu uzzināt par jauno ārstu pirmajiem 
iespaidiem darba vietā, sekmēm, darba rezultātiem, apzināt iespējamās nepilnības 
apmācības procesā. Savukārt, darba devēji sniegtu informāciju par jaunā speciālista 
kompetences līmeni, spēju integrēties kolektīvā un attieksmi darbā ar pacientiem.  
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    2. Nepietiekošais finansējums iekārtu, materiālu iegādei. Šāda situācija veidojas 
sakarā ar nozares straujo attīstību, pilnveidošanos un aizvien pieaugošajām prasībām 
Eiropā. 
 
 
SF dekāne                                                                                     prof. Ingrīda Čēma 
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SaskaĦots Rīgas StradiĦa universitātes Apstiprināts Rīgas StradiĦa 
universitātes 

Dekānu padomes sēdē Senāta sēdē 
2003. gada 17. februār ī 2003. gada 18.februār ī 
  
Studiju programmas zobārstniecībā pašnovērt ējums par 2001./2002. 

akadēmisko gadu 
 
Atbildīga par programmas realizāciju irRīgas StradiĦa universitātes Stomatoloăijas 
fakultāte 
 
 
Ievads 
 
Līdz 1991. gadam stomatologa izglītību ieguva pēc vienotas programmas visā bijušajā 
PSRS teritorijā. Stomatologa studiju programma bija medicīniski orientēta, tieši ar 
stomatoloăiju saistīto studiju priekšmetu īpatsvars programmā sasniedza tikai nepilnus 
40%. 
Pēc Latvijas Republikas nodibināšanās 1991. gadā sākās reformas stomatologu 
izglītībā. Latvijas Medicīnas akadēmijas Stomatoloăijas fakultātē realizējamā studiju 
programma 1993. gadā tika mainīta vadoties pēc Eiropas Savienības (ES) 1978. gada 
direktīvām, kuras spēkā arī patreiz (Directive 78/687/EEC). Kopš 1993. gada 
programmā ar zobārstniecību tieši saistīto studiju priekšmetu īpatsvars ir apmēram 
60%, kas ir atbilstošs prasībām, lai absolventi varētu iegūt zobārsta grādu. Nepārtraukti 
turpinās darbs pie studiju programmas tālākas harmonizēšanas un piemērošanas 
nacionālajām vajadzībām. Saistībā ar savstarpēju profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
ES, studiju programmas zobārstniecībā tiek sakārtota un  precizēta, lai pilnībā atbilstu 
ES sektoriālo direktīvu par zobārsta izglītību un kvalifikāciju prasībām. 
 
Rīgas StradiĦa universitātes Stomatoloăijas fakultāte ir ADEE (Association for Dental 
Education in Europe) biedrs. Fakultāte ir iesaistīta ES finansētos projektos zobārstu 
izglītības tālākai pilnveidošanai un iespējamai konverăēšanai Eiropā - DentEd un 
DentEdEvolves. Informācijai par projektiem skatīt mājas lapu http://www.dented.org 

 
I M ērėi un uzdevumi 
Studiju programmas zobārstniecībā mērėis ir sagatavot kvalificētus zobārstus, kuru 
zināšanas un praktiskās iemaĦas ir pietiekamas, lai sāktu praktizēt vispārējā 
zobārstniecībā – ārstēt pacientus ar mutes dobuma un zobu saslimšanām, kā arī veikt 
praktiskus un sabiedrību izglītojošus pasākumus minēto saslimšanu profilaksei. 
Fakultātes absolventi iegūst zobārsta grādu. Absolventi ir tiesīgi praktizēt vispārējā 
zobārstniecībā sertificēta zobārsta uzraudzībā vai turpināt izglītību  pēcdiploma studiju 
programmās ortodontijā, zobu protezēšanā, endodontijā, periodontoloăijā, bērnu 
zobārstniecībā vai mutes, sejas un žokĜu ėirurăijā. Pēc prakses, kas ilgst ne mazāk kā 2 
gadus, var kārtot eksāmenu sertifikāta iegūšanai, kas dod tiesības patstāvīgi praktizēt 
vispārējā zobārstniecībā, kā arī atvērt privātpraksi.  
 
Par atbilstības sertifikāta prasībām novērtēšanu ir atbildīga Latvijas Zobārstu asociācija. 
Divu gadu prakses periodu Latvijas Zobārstu asociācija noteikusi, lai jaunie speciālisti 
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padziĜinātu savas profesionālās zināšanas, pilnveidotu praktiskās iemaĦas un uzkrātu 
klīnisko pieredzi. 

 
II Studiju saturs un organizācija 

 
Studiju saturs ir atbilstošs Latvijas Zobārstu asociācijas izstrādātajam un Labklājības 
ministrijas apstiprinātajam Zobārsta specialitātes nolikumam (Labklājības 
ministrijas1999.gada 18.maija rīkojums Nr.152). 

 
Programmas saturs un apjoms ir atbilstošs prasībām, kādas tiek izvirzītas gan 
pretendentiem, lai turpinātu studijas rezidentūrā kādā no augstāk minētajām 
specialitātēm, gan sertifikācijas eksāmena kārtošanai zobārstniecībā.  
 
Studiju saturs ir atbilstošs ES direktīvām ( Directive 78/687/EEC). Jaunā zobārsta 
klīniskās kompetences līmenis vadoties pēc programmas satura ir atbilstošs Eiropas 
Savienības dokumentos noteiktajam ( Advisory committee on the training of dental 
practitioners XV/E/8316/8/93-EN Orig. version modified on 10.11.98).   

 
Studiju programmas ilgums ir 5 gadi (171 nedēĜa), apmēram 6000-6100 kontakta 
stundas. 

 
Studenti iegūst akadēmiskās zināšanas, praktiskā un profesionālā darba iemaĦas. 
Studiju laikā tiek apgūti bāziskie studiju priekšmeti, medicīniski – bioloăiskie studiju 
priekšmeti, vispārējās medicīnas studiju priekšmeti un studiju priekšmeti, kas tieši 
saistīti ar zobārstniecību. 

 
Pirmajā studiju gadā galvenie ir bāziskie un medicīniski – bioloăiskie studiju 
priekšmeti - anatomija, histoloăija, ėīmija, fizika, bioloăija, latīĦu valoda, angĜu valoda 
u.c. Pastāv iespēja studēt arī citas svešvalodas. Minētās studiju priekšmetu programmas 
ir veidotas speciāli zobārstniecības studentiem, Ħemot vērā integrāciju ar vēlākajām 
speciālajām studiju priekšmetu programmām. Jau pirmajā studiju gadā studenti apgūst 
dentālo anatomiju un biomateriālu mācības pamatus. 

 
Otrajā un trešajā studiju gadā studē sekojošus studiju priekšmetus: normālā fizioloăija, 
mikrobioloăija, ăenētika, farmakoloăija, patoloăiskā anatomija, patoloăiskā fizioloăija. 
Studijas notiek studiju priekšmetu programmās, kas orientētas uz vispārējo saslimšanu 
apgūšanu: vispārējā ėirurăija, dermatoveneroloăija, iekšėīgās slimības, infekciju 
slimības, pediatrija, psihiatrija, neiroloăija un neiroėirurăija, otorinolaringoloăija un to 
saistība ar mutes dobuma saslimšanām. Vienlaicīgi notiek studijas mutes, sejas un 
žokĜu rajona topogrāfiskā anatomijā un operatīvā ėirurăijā, operatīvās zobārstniecības 
preklīniskajā kursā, rentgenoloăijā, stomatoloăisko saslimšanu profilaksē, orālā 
mikrobioloăijā, orālā fizioloăijā un orālā morfoloăijā. Studenti iegūst praktiskās 
iemaĦas uz fantomu galvām veidojot kavitātes mākslīgos zobos. Studenti iemācās 
noĦemt nospiedumus zobu protēžu izgatavošanai, iemācās izdarīt injekcijas anestēzijai 
mutes dobumā, praktizē profilakses un mutes dobuma higiēnas procedūras. Pirms 
praktiskā darba uzsākšanas ar pacientiem obligāti jāapgūst neatliekamās palīdzības 
algoritms gan teorētiski, gan praktiskos treniĦos uz datorizēta manekena (realizē mutes, 
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sejas un žokĜu ėirurăijas studiju priekšmeta programmā 5. semestrī, atkārtoti 10. 
semestrī). 

 
Ceturtajā un piektajā studiju gadā studenti apgūst galvenokārt klīniskos priekšmetus 
specialitātē. Studenti ārstē pacientus ar dažādām saslimšanām mutes dobumā un 
vienlaicīgi studē sekojošus studiju priekšmetus: terapeitiskā stomatoloăija (karioloăija 
un endodontija), periodontoloăija, mutes, sejas un žokĜu ėirurăija, zobu protezēšana, 
bērnu zobārstniecība un ortodontija. Paplašina zināšanas rentgenoloăijā, studē 
katastrofu medicīnu, tiesu medicīnu, gerontoloăiju. 

Pamatojoties uz DentEd rekomendācijām (DentEd vizīte RSU Stomatoloăijas fakultātē 
notika 17.-21. jūnijā 2000. gadā) mērėtiecīgi tikusi paplašināta studiju priekšmeta 
programma iekšėīgajās slimībās, lai studenti spētu ārstēt mutes dobuma saslimšanas 
pacientiem slimiem ar vispārējām saslimšanām. Paplašināšana notikusi samazinot 
apjomu citās studiju priekšmetu programmās, kurās apgūst vispārējās saslimšanas. 
Periodā pēc 2000. gada pastāvīgi notikusi programmas harmonizācija un sakārtošana, 
studiju priekšmetu nosaukumu maiĦa (nemainot saturu), lai studiju priekšmetu 
nosaukumi un programmas saturs būtu atpazīstami salīdzinot ar studiju priekšmetu 
nosaukumiem iepriekš minētajās ES direktīvās (skatīt IzmaiĦas SF mācību plānā no 
1999./2000. līdz 2002./2003. akadēmiskajam gadam). Šāds programmas sakārtošanas 
darbs turpinās arī 2003. gadā, izmaiĦas pēc apstiprināšanas tiks iekĜautas 2003./2004. 
akadēmiskā gada studiju plānā. Vairākās studiju priekšmetu programmās notikusi arī 
saturiska pilnveidošana - skaidri formulēti sasniedzamo teorētisko zināšanu, kā arī 
noteiktu praktisko iemaĦu līmeĦi, lai sekmīgi apgūtu priekšmetu.  

 
Tieši ar zobārstniecību saistītu studiju priekšmetu programmas sastāda apmēram 57% 
no kopējā kontakta stundu skaita. Tas ietver sevī lekcijas, seminārus, laboratorijas 
darbus, praktizēšanu uz fantomu galvām, ārstēšanas novērošanu, asistēšanu un 
praktisko iemaĦu apgūšanu ārstējot pacientus. Kopējais stundu skaits, kas paredzēts 
klīniskai pacientu ārstēšanai ir apmēram 2050. Tas ir 58% no 3515 stundām ar 
zobārstniecību tieši saistītajos studiju priekšmetos.  
 
Kopumā studenti praktiski strādā ar pacientiem apmēram 1400 stundas vai 23% no 
kopējās studiju programmas stundu skaita. Šeit netiek ieskaitītas stundas mutes, sejas 
un žokĜu ėirurăijā, orālajā medicīnā un orālajā patoloăijā, rentgenoloăijā un praktisko 
iemaĦu treniĦam uz fantomu galvām, jo šajos studiju priekšmetos nepastāv noteiktas 
normas, kas studentiem būtu jāizstrādā. Studenti uzsāk fantomu treniĦus otrajā studiju 
gadā, bet ārstēt pacientus klīnikā - trešajā studiju gadā. 

 
Lielākā daĜa personāla ir pasniedzēji, kas ir ievēlēti par asistentiem, docentiem, 
asociētajiem profesoriem un profesoriem konkursa kārtībā. Stomatoloăijas fakultātes 
sastāvā ietilpstošajās katedrās (Terapeitiskās stomatoloăijas katedra, Zobu protezēšanas 
katedra, Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra, Ortodontijas katedra, Orālās 
patoloăijas katedra) akadēmiskais personāls sastāv no 3 profesoriem, 4 asociētajiem 
profesoriem, 13 docentiem un 19 asistentiem. Sertificēti speciālisti, kuri strādā 
Stomatoloăijas institūtā, ir iesaistīti studentu praktiskajā darbā kā stundu pasniedzēji. 
Minētajā uzskaitījumā neietilpst akadēmiskais personāls, kas nodrošina studiju 
programmas zobārstniecībā realizāciju bāziskajos, medicīniski – bioloăiskajos un 
vispārējās medicīnas studiju priekšmetos. 
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III M ācīšana un zināšanu novērt ēšana 
 
Studiju programma ir klasiska, tā sastāv no lekcijām, semināriem, laboratorijas 
darbiem, praktiskajām nodarbībām, klīniskās prakses, slimības vēsturu rakstīšanas, 
klīnisko gadījumu prezentācijām, literatūras apskatu prezentācijām, pētniecības 
projekta noformēšanas un prezentācijas auditorijā. Studiju procesā tiek izmantoti datori, 
multimēdiji un internets. Programmā tiek izmantoti klīnisko gadījumu analīze un 
problēmu risināšanas elementi. Pēdējos gados uzmanība tiek pievērsta, lai studijās tiktu 
uzsvērta uz zinātniskiem pētījumiem pamatotu atzinumu un ārstēšanas metožu 
apgūšana (evidence based dentistry, medicine), nevis autoritatīvu atzinumu 
iemācīšanās. 

Galvenā studēšanas motivācija ir zināšanu pielietošanas nepieciešamība klīnikā 
strādājot ar pacientu. Studiju priekšmetu programmās skaidri formulētas prasības un 
pārbaudes veidi. Klīnikā pastāv praktiskā darba normas, kas izpildāmas, ja ir adekvāts 
teorētisko zināšanu līmenis un regulāri trenētas praktiskās iemaĦas. 

Programmā ir liels kontakta stundu skaits, tāpēc pasniedzēji ir viegli pieejami 
konsultācijām, un studentiem iespējams saĦemt palīdzību, kad nepieciešams.   
 

Studijas notiek grupās 8-12 studentiem katrā. Teorētiskajās nodarbībās pasniedzēju : 
studentu attiecības ir 1:8 – 1:12.  

Regulāri notiek klīnisko gadījumu analīze un apspriešana klīniskajās praktiskajās 
nodarbībās. Studentu darbs ar pacientiem norit tiešā pasniedzēju vadībā.  

 
Kl īnisko studiju priekšmetu apguvei zobārstniecībā praktisko nodarbību laikā katram 
studentam ir sava darba vieta (izĦemot mutes, sejas un žokĜu ėirurăiju un ortodontiju). 
Maksimālais studentu skaits vienā grupā ir 8 studenti. Pasniedzēju studentu skaita 
attiecības šo nodarbību laikā ir 1:4 (2:8). 
 
Zināšanas un prasmes netiek novērtētas anonīmi, kas varētu radīt šaubas par 
objektivitāti. Vērtēšana daudzveidīga, notiek dažādās katedrās, kas varētu paaugstināt 
objektivitāti. Pastāv apelācijas iespējas. Tomēr ir studiju priekšmetu programmas, kurās 
notiek mutiskais eksāmens (sagatavošanās pieraksti netiek vērtēti). Tie būtu jānomaina 
ar rakstiskiem, vai jauktiem – rakstiski ar pārrunām. Apsverot apelācijas sūdzību 
izskatīšanas iespējas, grūti novērtēt tikai mutisku eksāmenu vērtējumu, ja nav audio 
ierakstu.  

 

RSU, pabeidzot studiju kursu kādā no priekšmetiem, pastāv divu veidu zināšanu 
novērtējums: ieskaite (vērtējums ieskaitīts vai neieskaitīts) un eksāmens (vērtē pēc 10 
ballu sistēmas atbilstoši pastāvošajai instrukcijai). Minimālais ballu skaits katrā 
eksāmenā, lai pārbaudījums būtu izturēts ir 5. Atbilstošajā katedrā pasniedzēji informē 
studentus par zināšanu pārbaudes veidiem, norisi un prasībām katra studiju priekšmeta 
kursa sākumā. Studiju kursa gaitā zināšanas tiek pārbaudītas ar dažādām metodēm, 
izvēloties atbilstošākās kursa uzdevumam un mērėiem. Galveno studiju kursu 
nobeigumā parasti ir eksāmens. Katra semestra beigās studentam ir jānokārto 
programmā noteiktie eksāmeni un ieskaites. Tikai pēc visu pārbaužu sekmīgas 
nokārtošanas students var turpināt studijas nākošajā semestrī. Pirmsklīniskajos studiju 
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priekšmetos dažādas pārbaudes notiek studiju kursa laikā, ieviesti arī datorizēti testi. 
Kl īniskajās katedrās notiek studentu zināšanu vērtējumu, uzstāšanās semināros, 
attieksme pret pacientiem un personālu, informācijas par klīnisko gadījumu 
prezentāciju kvalitāti uzkrāšana. 

 
ěoti svarīga ir studentu praktisko spēju pārbaude zobārstniecībā. Septītajā semestrī 
studentiem jāsaĦem ieskaite par zoba atjaunošanu pacientam. Šī pārbaude palīdz 
novērtēt katra studenta manuālās spējas gandrīz 2 gadus pirms gala eksāmeniem. 

 

Valsts eksāmens (VE) Stomatoloăijas fakultātē ir kompleksa studenta teorētisko 
zināšanu un praktisko iemaĦu pārbaude, kas noritējusi 5 etapos 10. semestra laikā. VE 
notiek atbilstoši Nolikumam, kurš katru gadu tiek pārskatīts un apstiprināts Dekānu 
padomes sēdē (Nolikums par VE 2001./2002. akadēmiskajā gadā). VE komisijas 
sastāvā ietilpst augstskolas prorektors, fakultātes dekāns, stomatoloăisko disciplīnu 
katedru vadītāji, pārstāvji no Latvijas Zobārstu asociācijas valdes un darba devēju 
institūcijām. Eksaminētāji ir attiecīgo disciplīnu pasniedzēji un docētāji.  
 

VE sastāvā ietilpusi pētnieciskā projekta izstrādāšana. Pētnieciskais projekts ir 
patstāvīgi veikts literatūras apskats par iepriekš izvēlētu tēmu vai literatūras un 
personīgu pētījumu rezultātu apskats.      

 
Pētnieciskais projekts ir viens no patstāvīgā darba veidiem, kuru students veic 
pasniedzēja vadībā. Tā izstrādes mērėis ir sekmēt speciālista sagatavošanu, kas 
praktiskā darbā spēj radoši analizēt un apgūt dažādu faktu materiālu, izdarīt teorētiskus 
vispārinājumus, pamatot savus secinājumus un priekšlikumus. 
 
Pētnieciskais projekts ir liela apjoma studentu patstāvīgais darbs pasniedzēja vadībā, 
tāpēc turpmāk tas nebūtu iekĜaujams VE tikai kā viena sastāvdaĜa, kura vērtējums ar 
atzīmi sastāda mazāk nekā 25% no VE summējošās atzīmes (skatīt Nolikumu par VE 
2001./2002. akadēmiskajā gadā un Pētniecisko projektu izstrādāšanas un aizstāvēšanas 
kārtību Stomatoloăijas fakultātē). No 2002./2003. akadēmiskā gada pētnieciskā 
projekta aizstāvēšana būtu pielīdzināma atsevišėam eksāmenam, un vērtējums 
uzrādāms diploma pielikumā. No 2002./2003. akadēmiskā gada pētnieciskā projekta 
aizstāvēšana netiks iekĜauta VE sastāvā (Nolikuma par Valsts eksāmenu norisi 
Stomatoloăijas fakultātē 2003. gadā projekts). 
 
Praktiskā darba iemaĦas tiek pārbaudītas akumulētā eksāmena veidā un integrētajā 
eksāmenā maijā. Vienlaicīgi terapeitiskajā stomatoloăijā, zobu protezēšanā, mutes, 
sejas un žokĜu ėirurăijā, kā arī bērnu zobārstniecībā un ortodontijā tiek novērtēta 
studentu prasme kompleksā stomatoloăisko slimību diagnosticēšanā, integrētās 
ārstēšanas plānošanā un dokumentācijas izpildīšanā, rentgena uzĦemšanā un 
novērtēšanā. 

 

Teorētiskais eksāmens notiek maijā, jūnijā. Norit četri mutiskie eksāmeni sekojošās 
stomatoloăijas disciplīnās: terapeitiskajā stomatoloăijā, zobu protezēšanā, ortodontijā 
un mutes, sejas un žokĜu ėirurăijā un orālajā patoloăijā. 
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Pētnieciskais projekts, praktiskā darba iemaĦas akumulētajā eksāmenā, zināšanas 
integrētajā eksāmenā un mutiskajos eksāmenos tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas. 
Minimālais ballu skaits katrā eksāmenā, lai pārbaudījums būtu izturēts ir 5. Kopējā 
atzīme veidojas kompleksi kā summējošā atzīme noteiktā priekšmetā. Skatīt VE 
nolikumu 2001./2002. akadēmiskā gadā Stomatoloăijas fakultātē.   
 
Neviena eksāmena novērtējums nav anonīms, kas neapšaubāmi var padarīt vērtējumu 
subjektīvu. Tomēr VE norise ir pietiekami komplicēta, tajā iesaistīti vairāki 
eksaminētāji, kas savukārt novērtējumu padara mazāk subjektīvu. 
 

IV Studiju nodrošin ājums un vadība 
 
Studiju programmas vadīšana notiek atbilstoši RSU iekšējiem normatīvajiem aktiem, 
Instrukcijai par studijām RSU. Procesa pilnveidošana norisinājusies 2003. gada janvārī 
apstiprinot RSU Stomatoloăijas fakultātes nolikumu, kurā aprakstīta arī fakultātes 
Domes darbība, kuras sastāvā ietilpst arī divi Studējošo pašpārvaldes izvirzīti studējošo 
pārstāvji. Studējošo pārstāvjiem Domē lēmumu pieĦemšanā ir veto tiesības. 
 
Fakultātei ir ilgstoša sadarbība ar citām augstskolām ārzemēs:  

Oslo universitāte (Norvēăija) 
Gēteborgas universitāte (Zviedrija)  
Karolinskas universitāte (Zviedrija) 
Rostokas universitāte (Vācija) 
Velsas universitāte (Lielbritānija) 
Vi ĜĦas universitāte (Lietuva) 

KauĦas Medicīnas akadēmija (Lietuva) 
Tartu universitāte (Igaunija) u.c. 
 

Notiek arī akadēmiskā personāla un rezidentu apmaiĦa. Būtu vēlams attīstīt līdzdiploma 
studējošo apmaiĦu ar ārvalstu augstskolām nākotnē. 

 
Studiju programmas materiāltehniskais nodrošinājums 
 
Kl īniskā bāze studiju programmas realizācijai zobārstniecības priekšmetos ir 
Stomatoloăijas institūts. 
 
Katram studentam sestā semestra laikā zobārstnieciskie krēsli (individuālās darba 
vietas) ir piejami 2 reizes nedēĜā pa 3-4 stundām (7 stundas nedēĜā, 18 nedēĜas). 
Septītā un astotā semestra laikā 5 reizes nedēĜā pa 3-4 stundām (18 stundas nedēĜā, 34 
nedēĜas). 
Devītā un desmitā semestra laikā četras reizes nedēĜā pa 4-6 stundām (21 stunda nedēĜā, 
31 nedēĜa). 

Papildus no sestā līdz desmitajam semestrim 540 klīniskās stundas mutes, sejas un 
žokĜu ėirurăijā sastāv no novērošanas, asistēšanas un praktizēšanas vienkāršajā 
eksodontijā un mutes dobuma ėirurăijā. 

 
Zobārstniecisko krēslu skaits studentu vajadzībām ir 35. 
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V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs  
 
Akadēmiskais personāls ir pastāvīgi iesaistīts zinātniskajā pētniecības darbā, kura viens 
no gala rezultātu novērtējamās daĜas ir publikācijas starptautiski citējamos izdevumos. 
Informāciju iespējams iegūt ikgadējā RSU Bibliogrāfijas un medicīnas informācijas 
nodaĜas izdotajā bibliogrāfiskajā rādītājā.       
 
Stomatoloăijas fakultātē darbojas studentu zinātniskais pulciĦš, kura biedri iesaistās 
pētījumu veikšanā akadēmiskā personāla vadībā. Studentu zinātniski pētniecisko 
projektu novērtējamais produkts ir tēžu izstrādāšana, lai piedalītos RSU Studentu 
zinātniskajā konferencē un starptautiskās studentu konferencēs. 

 
VI Kvalit ātes nodrošinājums un garantijas 

 
Kvalitātes pilnveidošanas sistēma norisinās atbilstoši ISO-9000 procesu realizācijai, kas 
nodrošina nepārtrauktu darbību kvalitātes uzlabošanai. 

 
Studiju programmu zobārstniecībā Latvijas Republikā  realizē tikai Rīgas StradiĦa 
universitātes Stomatoloăijas fakultāte. Valsts katru gadu nodrošina pietiekamu budžeta 
vietu skaitu, kas nodrošina pietiekamu zobārstu skaitu valstī salīdzinot ar citām Eiropas 
valstīm un saslimstības līmeni Latvijā. Tāpēc arī absolventi atrod darba iespējas 
specialitātē. Ikgadēji izsludinātās vietas rezidentūras programmās tiek aizpildītas 
konkursa kārtībā. 
 
2000. gadā Stomatoloăijas fakultāti absolvēja 32 studenti, no kuriem patreiz sertifikātu 
ieguvuši 25 (sertifikācijas eksāmenu iespējams kārtot pēc vismaz 2 gadu ilgas prakses 
sertificēta zobārsta uzraudzībā). Viens absolvents nav spējis nokārtot sertifikācijas 
eksāmenu, par pārējiem 6 ziĦu nav. 
 
Liela nozīme Eiropas valstu zobārstu izglītībā tiek pievērsta klīnisko prasmju un 
iemaĦu apgūšanai (klīniskā kompetence). RSU programmas saturs un stundu apjoms, 
kas paredzēts studentu tiešajam darbam ar pacientiem, ir pietiekošs. Tomēr ir 
problēmas ar pacientu nodrošinājumu klīniskajām nodarbībām, jo pacientiem par 
ārstēšanos pie studentiem ir jāmaksā (kaut arī samazināta maksa). Nepieciešams 
papildus finansējums, kas segtu pacientu ārstēšanas izmaksas Stomatoloăijas institūtam 
kā ārstniecības iestādei, lai pacienti pie studentiem klīniskajās nodarbībās varētu 
ārstēties bez maksas. Ārstēto saslimšanu un/vai pacientu skaitam jāatbilst studiju 
programmai, kas saturiski nodrošina klīniskās kompetences apgūšanu nepieciešamajā 
līmenī.     
 
Lai būtu iespējams paplašināt studentu pašmācības īpatsvaru programmas apgūšanā, 
nepieciešams palielināt nodrošinājumu ar Eiropā atzītām mācību grāmatām RSU 
bibliotēkā (vismaz 5-10 eksemplāri no katras).   
 
Sagatavoja Ilze Akota  
 
RSU Stomatoloăijas fakultātes dekāne, asociētā profesore  
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SaskaĦots Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes sēdē 
2003.gada 8.decembrī  

Apstiprināts Rīgas StradiĦa universitātes 
Senāta sēdē 
2003. gada 16.decembrī 

 
Studiju programmas „Zobārstniecība” 

pašnovērtējums par 2002./2003. akadēmisko gadu. 
 

Atbildīga par programmas realizāciju ir Rīgas StradiĦa universitātes Stomatoloăijas 
fakultāte. 

 
Ievads 
 
Līdz 1991. gadam stomatologa izglītību ieguva pēc vienotas programmas visā bijušajā 
PSRS teritorijā. Stomatologa studiju programma bija medicīniski orientēta, tieši ar 
stomatoloăiju saistīto studiju priekšmetu īpatsvars programmā sasniedza tikai nepilnus 
40%. 
Pēc Latvijas Republikas nodibināšanās 1991. gadā sākās reformas stomatologu 
izglītībā. Latvijas Medicīnas akadēmijas Stomatoloăijas fakultātē realizējamā studiju 
programma 1993. gadā tika mainīta vadoties pēc Eiropas Savienības (ES) 1978. gada 
direktīvām, kuras spēkā arī patreiz (Directive 78/687/EEC). Kopš 1993. gada 
programmā ar zobārstniecību tieši saistīto studiju priekšmetu īpatsvars ir apmēram 
60%, kas ir atbilstošs prasībām, lai absolventi varētu iegūt zobārsta grādu. Nepārtraukti 
turpinās darbs pie studiju programmas tālākas harmonizēšanas un piemērošanas 
nacionālajām vajadzībām. Saistībā ar savstarpēju profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
ES, studiju programmas zobārstniecībā tiek sakārtota un precizēta, lai pilnībā atbilstu 
ES sektoriālo direktīvu par zobārsta izglītību un kvalifikāciju prasībām. 
 
Rīgas StradiĦa universitātes Stomatoloăijas fakultāte ir ADEE (Association for Dental 
Education in Europe) biedrs. Fakultāte ir iesaistīta ES finansētos projektos zobārstu 
izglītības tālākai pilnveidošanai un iespējamai konverăēšanai Eiropā - DentEd un 
DentEdEvolves. Informācijai par projektiem skatīt mājas lapu http://www.dented.org 
 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 
 
Studiju programmas zobārstniecībā mērėis ir sagatavot kvalificētus zobārstus, kuru 
zināšanas un praktiskās iemaĦas ir pietiekamas, lai sāktu praktizēt vispārējā 
zobārstniecībā – ārstēt pacientus ar mutes dobuma un zobu saslimšanām, kā arī veikt 
praktiskus un sabiedrību izglītojošus pasākumus minēto saslimšanu profilaksei. 
Fakultātes absolventi iegūst zobārsta grādu. Absolventi ir tiesīgi praktizēt vispārējā 
zobārstniecībā sertificēta zobārsta uzraudzībā vai turpināt izglītību pēcdiploma studiju 
programmās ortodontijā, zobu protezēšanā, endodontijā, periodontoloăijā, bērnu 
zobārstniecībā vai mutes, sejas un žokĜu ėirurăijā. Pēc prakses, kas ilgst ne mazāk kā 2 
gadus, var kārtot eksāmenu sertifikāta iegūšanai, kas dod tiesības patstāvīgi praktizēt 
vispārējā zobārstniecībā, kā arī atvērt privātpraksi.  

 
Par atbilstības sertifikāta prasībām novērtēšanu ir atbildīga Latvijas Zobārstu asociācija. 
Divu gadu prakses periodu Latvijas Zobārstu asociācija noteikusi, lai jaunie speciālisti 
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padziĜinātu savas profesionālās zināšanas, pilnveidotu praktiskās iemaĦas un uzkrātu 
klīnisko pieredzi. 
 
2. Studiju programmas struktūra. 
 
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgas programmas sadaĜās. 
IzmaiĦu analīze un pamatojums. Studiju priekšmetu programmu sadalījuma atbilstība 
valsts standartiem (Ministru kabineta noteikumiem) 

 
Studiju saturs ir atbilstošs Latvijas Zobārstu asociācijas izstrādātajam un Labklājības 
ministrijas apstiprinātajam Zobārsta specialitātes nolikumam (Labklājības ministrijas 
1999.gada 18.maija rīkojums Nr.152). 
 
Programmas saturs un apjoms ir atbilstošs prasībām, kādas tiek izvirzītas gan 
pretendentiem, lai turpinātu studijas rezidentūrā kādā no augstāk minētajām 
specialitātēm, gan sertifikācijas eksāmena kārtošanai zobārstniecībā.  
 
Studiju saturs ir atbilstošs ES direktīvām (Directive 78/687/EEC). Jaunā zobārsta 
klīniskās kompetences līmenis vadoties pēc programmas satura ir atbilstošs Eiropas 
Savienības dokumentos noteiktajam (Advisory committee on the training of dental 
practitioners XV/E/8316/8/93-EN Orig. version modified on 10.11.98).  
 
Studiju programmas vadīšana notiek atbilstoši RSU normatīvajiem aktiem, instrukcijai 
par studijām RSU. Procesa pilnveidošana norisinājusies 2003. gada janvārī, apstiprinot 
RSU Stomatoloăijas fakultātes nolikumu, kurā aprakstīta fakultātes Domes darbība, 
kuras sastāvā ietilpst arī divi Studējošo pašpārvaldes izvirzīti studējošo pārstāvji. 
Studējošo pārstāvjiem Domē lēmumu pieĦemšanā ir veto tiesības.  
 
Kvalitātes pilnveidošanas sistēma norisinās atbilstoši ISO – 9000 procesu realizācijai, 
kas nodrošina nepārtrauktu darbību kvalitātes uzlabošanai. 

 

2.2 Studiju priekšmetu programmu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu 
nepieciešamība.  
 
2002./2003. m. g. nav veiktas priekšmetu programmu saturiskas pārmaiĦas. 
 
Ar 2001./ 2002. m. g. pāriets uz noteiktu secīgumu gĜotādas slimību apgūšanā, izmainot 
studiju priekšmeta programmu arī saturiski. Jaunā pāreja turpinājās 2002./2003. m. g. 
Vispirms, ceturtā kursā studenti, apgūst mutes gĜotādas slimības, kārtojot eksāmenu 
ziemas sesijas laikā. Piektā kursā studenti 9. semestrī iepazīstas ar sistēmu slimību 
izpausmēm mutes dobumā, ar sekojošām slimnieku konsultācijām pasniedzēja 
uzraudzībā 10. semestrī. 
 
Pamatojoties uz DentEd rekomendācijām (DentEd vizīte RSU Stomatoloăijas fakultātē 
notika 17.-21. jūnijā 2000. gadā) mērėtiecīgi tikusi paplašināta studiju priekšmeta 
programma iekšėīgajās slimībās, lai studenti spētu ārstēt mutes dobuma saslimšanas 
pacientiem slimiem ar vispārējām saslimšanām. Paplašināšana notikusi samazinot 
apjomu citās studiju priekšmetu programmās, kurās apgūst vispārējās saslimšanas. 
Periodā pēc 2000. gada pastāvīgi notikusi programmas harmonizācija un sakārtošana, 
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studiju priekšmetu nosaukumu maiĦa (nemainot saturu), lai studiju priekšmetu 
nosaukumi un programmas saturs būtu atpazīstami salīdzinot ar studiju priekšmetu 
nosaukumiem iepriekš minētajās ES direktīvās (skatīt IzmaiĦas SF mācību plānā no 
1999./2000. līdz 2002./2003. akadēmiskajam gadam). Šāds programmas sakārtošanas 
darbs turpinās arī 2003. gadā, izmaiĦas pēc apstiprināšanas tiks iekĜautas 2003./2004. 
akadēmiskā gada studiju plānā. Vairākās studiju priekšmetu programmās notikusi arī 
saturiska pilnveidošana - skaidri formulēti sasniedzamo teorētisko zināšanu, kā arī 
noteiktu praktisko iemaĦu līmeĦi, lai sekmīgi apgūtu priekšmetu.  
 
Liela nozīme Eiropas valstu zobārstu izglītībā tiek pievērsta klīnisko prasmju un 
iemaĦu apgūšanai (klīniskā kompetence). RSU programmas saturs un stundu apjoms, 
kas paredzēts studentu tiešajam darbam ar pacientiem, ir pietiekošs. Tomēr ir 
problēmas ar pacientu nodrošinājumu klīniskajām nodarbībām, jo pacientiem par 
ārstēšanos pie studentiem ir jāmaksā (kaut arī samazināta maksa). Nepieciešams 
papildus finansējums, kas segtu pacienta ārstēšanas izmaksas. Stomatoloăijas institūtam 
kā ārstniecības iestādei, lai pacienti pie studentiem klīniskajās nodarbībās varētu 
ārstēties bez maksas. Ārstēto saslimšanu un / vai pacientu skaitam jāatbilst studiju 
programmai, kas saturiski nodrošina klīniskās kompetences apgūšanu nepieciešamajā 
līmenī. 
 
3. Studiju programmas realizācija.  
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individuālais 
darbs, komandas (mazo grupu) darbs. Izmantoto formu apraksts, izvēles pamatojums 
un analīze.  
 
Studiju programma ir klasiska, tā sastāv no lekcijām, semināriem, laboratorijas 
darbiem, praktiskajām nodarbībām, klīniskās prakses, slimības vēsturu rakstīšanas, 
klīnisko gadījumu prezentācijām, literatūras apskatu prezentācijām, pētniecības 
projekta noformēšanas un prezentācijas auditorijā. Studiju procesā tiek izmantoti datori, 
multimediji un internets. Programmā tiek izmantoti klīnisko gadījumu analīze un 
problēmu risināšanas elementi. Pēdējos gados uzmanība tiek pievērsta, lai studijās tiktu 
uzsvērta uz zinātniskiem pētījumiem pamatotu atzinumu un ārstēšanas metožu 
apgūšana (evidence based dentistry, medicine), nevis autoritatīvu atzinumu 
iemācīšanās. 
 
Galvenā studēšanas motivācija ir zināšanu pielietošanas nepieciešamība klīnikā 
strādājot ar pacientu. Studiju priekšmetu programmās skaidri formulētas prasības un 
pārbaudes veidi. Klīnikā pastāv praktiskā darba normas, kas izpildāmas, ja ir adekvāts 
teorētisko zināšanu līmenis un regulāri trenētas praktiskās iemaĦas. 
 
Programmā ir liels kontakta stundu skaits, tāpēc pasniedzēji ir viegli pieejami 
konsultācijām, un studentiem iespējams saĦemt palīdzību, kad nepieciešams.  
 
Studijas notiek grupās 8-12 studentiem katrā. Teorētiskajās nodarbībās pasniedzēju : 
studentu attiecības ir 1:8 – 1:12.  
Regulāri notiek klīnisko gadījumu analīze un apspriešana klīniskajās praktiskajās 
nodarbībās. Studentu darbs ar pacientiem norit tiešā pasniedzēju vadībā.  
Kl īnisko studiju priekšmetu apguvei zobārstniecībā praktisko nodarbību laikā katram 
studentam ir sava darba vieta (izĦemot mutes, sejas un žokĜu ėirurăiju, orālā patoloăija, 
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apgūstot mutes gĜotādas slimības un ortodontiju). Maksimālais studentu skaits vienā 
grupā ir 8 studenti. Pasniedzēju studentu skaita attiecības šo nodarbību laikā ir 1 : 4 
(2 : 8). 
 
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja 
kontaktnodarbības sastāda vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums.  
 
Studiju programmas ilgums ir 5 gadi (171 nedēĜa), apmēram 6000-6100 kontakta 
stundas. 
Tieši ar zobārstniecību saistītu studiju priekšmetu programmas sastāda apmēram 57% 
no kopējā kontakta stundu skaita. Tas ietver sevī lekcijas, seminārus, laboratorijas 
darbus, praktizēšanu uz fantomu galvām, ārstēšanas novērošanu, asistēšanu un 
praktisko iemaĦu apgūšanu ārstējot pacientus. Kopējais stundu skaits, kas paredzēts 
klīniskai pacientu ārstēšanai ir apmēram 2050. Tas ir 58% no 3515 stundām ar 
zobārstniecību tieši saistītajos studiju priekšmetos.  
 
Kopumā studenti praktiski strādā ar pacientiem apmēram 1400 stundas vai 23% no 
kopējās studiju programmas stundu skaita. Šeit netiek ieskaitītas stundas mutes, sejas 
un žokĜu ėirurăijā, orālajā medicīnā un orālajā patoloăijā, rentgenoloăijā un praktisko 
iemaĦu treniĦam uz fantomu galvām, jo šajos studiju priekšmetos nepastāv noteiktas 
normas, kas studentiem būtu jāizstrādā. Studenti uzsāk fantomu treniĦus otrajā studiju 
gadā, bet ārstēt pacientus klīnikā - trešajā studiju gadā. 
 
3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem 
 
Studenti iegūst akadēmiskās zināšanas, praktiskā un profesionālā darba iemaĦas. 
Studiju laikā tiek apgūti bāziskie studiju priekšmeti, medicīniski – bioloăiskie studiju 
priekšmeti, vispārējās medicīnas studiju priekšmeti un studiju priekšmeti, kas tieši 
saistīti ar zobārstniecību. 
 
Pirmajā studiju gadā galvenie ir bāziskie un medicīniski – bioloăiskie studiju 
priekšmeti - anatomija, histoloăija, ėīmija, fizika, bioloăija, latīĦu valoda, angĜu valoda 
u.c. Pastāv iespēja studēt arī citas svešvalodas. Minētās studiju priekšmetu programmas 
ir veidotas speciāli zobārstniecības studentiem, Ħemot vērā integrāciju ar vēlākajām 
speciālajām studiju priekšmetu programmām. Jau pirmajā studiju gadā studenti apgūst 
dentālo anatomiju un biomateriālu mācības pamatus. 
 
Otrajā un trešajā studiju gadā studē sekojošus studiju priekšmetus: normālā fizioloăija, 
mikrobioloăija, ăenētika, farmakoloăija, patoloăiskā anatomija, patoloăiskā fizioloăija. 
Studijas notiek studiju priekšmetu programmās, kas orientētas uz vispārējo saslimšanu 
apgūšanu : vispārējā ėirurăija, dermatoveneroloăija, iekšėīgās slimības, infekciju 
slimības, pediatrija, psihiatrija, neiroloăija un neiroėirurăija, otorinolaringoloăija un to 
saistība ar mutes dobuma saslimšanām. Vienlaicīgi notiek studijas mutes, sejas un 
žokĜu rajona topogrāfiskā anatomijā un operatīvā ėirurăijā, operatīvās zobārstniecības 
preklīniskajā kursā, rentgenoloăijā- radioloăijā, stomatoloăisko saslimšanu profilaksē, 
orālā mikrobioloăijā, orālā fizioloăijā un orālā morfoloăijā. Studenti iegūst praktiskās 
iemaĦas uz fantomu galvām veidojot kavitātes mākslīgos zobos. Studenti iemācās 
noĦemt nospiedumus zobu protēžu izgatavošanai, iemācās izdarīt injekcijas anestēzijai 
mutes dobumā, praktizē profilakses un mutes dobuma higiēnas procedūras. Pirms 
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praktiskā darba uzsākšanas ar pacientiem obligāti jāapgūst neatliekamās palīdzības 
algoritms gan teorētiski, gan praktiskos treniĦos uz 
datorizēta manekena (realizē mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas studiju priekšmeta 
programmā 5. semestrī, atkārtoti 10. semestrī). 
Ceturtajā un piektajā studiju gadā studenti apgūst galvenokārt klīniskos priekšmetus 
specialitātē. Studenti ārstē pacientus ar dažādām saslimšanām mutes dobumā un 
vienlaicīgi studē sekojošus studiju priekšmetus: terapeitiskā stomatoloăija (karioloăija 
un endodontija), periodontoloăija, mutes, sejas un žokĜu ėirurăija, zobu protezēšana, 
bērnu zobārstniecība un ortodontija. Paplašina zināšanas rentgenoloăijā- radioloăijā, 
studē katastrofu medicīnu, tiesu medicīnu, gerontoloăiju. 
 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
4.1. Akadēmiska personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 
mijiedarbība. 
 
Akadēmiskais personāls ir pastāvīgi iesaistīts zinātniskajā pētniecības darbā, kura viens 
no gala rezultātu novērtējamās daĜas ir publikācijas starptautiski citējamos izdevumos. 
Informāciju iespējams iegūt ikgadējā RSU Bibliogrāfijas un medicīnas informācijas 
nodaĜas izdotajā bibliogrāfiskajā rādītājā. 2002./2003. m. g. akadēmiskais personāls bija 
iesaistīts un turpināja piedalīties 15 dažādu pētījumu izstrādē. 

 
4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskā darbā. Kursa, bakalaura, maăistra darbu tēmu 
atbilstība studiju programmas saturam.   
 
Viens no patstāvīgā darba veidiem ir pētnieciskais projekts, kuru students veic 
pasniedzēja vadībā. Tas ir literatūras apskats par iepriekš izvēlētu tēmu vai literatūras 
un personīgu pētījumu rezultātu apskats. Tā izstrādes mērėis ir sekmēt speciālista 
sagatavošanu, kas praktiskā darbā spēj radoši analizēt un apgūt dažādu faktu materiālu, 
izdarīt teorētiskus vispārinājumus, pamatot savus secinājumus un priekšlikumus. 
 
Salīdzinot ar 2001./2002. akadēmisko gadu, pētnieciskā projekta aizstāvēšanu 
2002./2003. akadēmiskā gadā, pielīdzināja atsevišėam eksāmenam un tā vērtējumu 
uzrādīja diploma pielikumā. (skatīt nolikumu par pētniecisko projektu izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas kārtību Stomatoloăijas fakultātē un par Valsts pārbaudījuma norisi - 
2003. gadā). 
 
Stomatoloăijas fakultātē darbojas studentu zinātniskais pulciĦš, kura biedri iesaistās 
pētījumu veikšanā akadēmiskā personāla vadībā. Studentu zinātniski pētniecisko 
projektu novērtējamais produkts ir tēžu izstrādāšana, lai piedalītos RSU Studentu 
zinātniskajā konferencē un starptautiskās studentu konferencēs. Katru gadu viens no 
studentiem prezentē sava patstāvīga pētījuma rezultātus Dentsply rīkotajā 
starptautiskajā studentu konferencē Kopenhāgenā. 2003. gada martā V kursa students 
K. Stāmers piedalījās Dentsply rīkotajā starptautiskajā studentu konferencē 
Kopenhāgenā ar stenda referātu „ Morfology and Function of  Rabitt Salivary Gland 
after a. Carotis communis ligature.”                                          
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5. Vērt ēšanas sistēma. 
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles 
pamatojums un analīze. 
 
Zināšanas un prasmes netiek novērtētas anonīmi, kas varētu radīt šaubas par 
objektivitāti. Vērtēšana ir daudzveidīga, tā notiek dažādās katedrās atšėirīgi, kas varētu 
paaugstināt objektivitāti. Pastāv apelācijas iespējas. Tomēr ir studiju priekšmetu 
programmas, kurās notiek mutiskais eksāmens (sagatavošanās pieraksti netiek vērtēti). 
Tie būtu jānomaina ar rakstiskiem, vai jauktiem – rakstiski ar pārrunām. Apsverot 
apelācijas sūdzību izskatīšanas iespējas, grūti novērtēt tikai mutisku eksāmenu 
vērtējumu, ja nav audio ierakstu.  

Pirms klīniskajos studiju priekšmetos dažādas pārbaudes notiek studiju kursa laikā, 
ieviesti arī datorizēti testi.  
 
Kl īniskajās katedrās notiek studentu zināšanu vērtējumu, uzstāšanās semināros, 
attieksme pret pacientiem un personālu, informācijas par klīnisko gadījumu 
prezentāciju kvalitāti uzkrāšana. 
 
ěoti svarīga ir studentu praktisko spēju pārbaude zobārstniecībā. Septītajā semestrī 
studentiem jāsaĦem ieskaite par zoba atjaunošanu pacientam. Šī pārbaude palīdz 
novērtēt katra studenta manuālās spējas gandrīz 2 gadus pirms gala eksāmeniem.  
 
Valsts pārbaudījums (VP) Stomatoloăijas fakultātē ir kompleksa studenta teorētisko 
zināšanu un praktisko iemaĦu pārbaude, kas noritējusi 5 etapos 10. semestra laikā. VP 
notiek atbilstoši Nolikumam, kurš katru gadu tiek pārskatīts un apstiprināts Dekānu 
padomes sēdē (Nolikums par VE 2002./2003. akadēmiskajā gadā). VP komisijas 
sastāvā ietilpst augstskolas prorektors, fakultātes dekāns, stomatoloăisko disciplīnu 
katedru vadītāji, pārstāvji no Latvijas Zobārstu asociācijas valdes un darba devēju 
institūcijām. Eksaminētāji ir attiecīgo disciplīnu pasniedzēji un docētāji. 
 
Praktiskā darba iemaĦas tiek pārbaudītas akumulētā eksāmena veidā un integrētajā 
eksāmenā maijā. Vienlaicīgi terapeitiskajā stomatoloăijā, zobu protezēšanā, mutes, 
sejas un žokĜu ėirurăijā, kā arī bērnu zobārstniecībā un ortodontijā tiek novērtēta 
studentu prasme kompleksā stomatoloăisko slimību diagnosticēšanā, integrētās 
ārstēšanas plānošanā un dokumentācijas izpildīšanā, rentgena uzĦemšanā un 
novērtēšanā. 
Teorētiskais eksāmens notiek maijā, jūnijā. Norit četri mutiskie pārbaudījumi sekojošās 
stomatoloăijas disciplīnās: terapeitiskajā stomatoloăijā, zobu protezēšanā, ortodontijā 
un mutes, sejas un žokĜu ėirurăijā un orālajā patoloăijā. 
 
Pētnieciskais projekts, praktiskā darba iemaĦas akumulētajā pārbaudījumā, zināšanu 
integrētajā pārbaudījumā un mutiskajos pārbaudījumos tiek vērtētas pēc 10 ballu 
sistēmas. 
 
Minimālais ballu skaits katrā pārbaudījumā, lai tas būtu izturēts ir 5. Kopējā atzīme 
veidojas kompleksi kā summējošā atzīme noteiktā priekšmetā. Skatīt VP nolikumu 
2002./2003. akadēmiskā gadā Stomatoloăijas fakultātē. 
Neviena pārbaudījuma novērtējums nav anonīms, kas neapšaubāmi var padarīt 
vērtējumu subjektīvu. Tomēr VP norise ir pietiekami komplicēta, tajā iesaistīti vairāki 
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eksaminētāji, kas savukārt novērtējumu padara mazāk subjektīvu. VP laikā studenta 
atbilde tiek ierakstīta audiokasetē. Trīs dienu laika ir iespējama VP vērtējuma apelācija.   
 
5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtraukta novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra 
beigās). Izvēles pamatojums 
 
RSU studiju kursa gaitā zināšanas tiek pārbaudītas ar dažādām metodēm, izvēloties 
atbilstošākās kursa uzdevumam un mērėiem. Atbilstošajā katedrā pasniedzēji informē 
studentus par zināšanu pārbaudes veidiem, norisi un prasībām katra studiju priekšmeta 
kursa sākumā. Vairākos studiju priekšmetos studenti katras nodarbības sākumā raksta 
īsu kontroldarbu. Pabeidzot apgūt noteiktu tēmu, tiek kārtots kolokvijs.  
Katra semestra beigās studentam ir jānokārto programmā noteiktie eksāmeni un 
ieskaites. Tikai pēc visu pārbaužu sekmīgas nokārtošanas students var turpināt studijas 
nākošajā kursā. 
 
Pabeidzot studiju kursu kādā no priekšmetiem, pastāv divu veidu zināšanu novērtējums: 
ieskaite (vērtējums ieskaitīts vai neieskaitīts) un eksāmens (vērtē pēc 10 ballu sistēmas 
atbilstoši pastāvošajai instrukcijai). Minimālais ballu skaits katrā eksāmenā, lai 
pārbaudījums būtu izturēts ir 5.  
Galveno studiju kursu nobeigumā parasti ir eksāmens. 
 
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
6.1. Studējošo aptauja (par studiju procesa organizācijas kvalitāti u.c.) rezultāti un 
analīze. 
 
Studiju programmas novērtēšanai izmantota studentu anonīma anketēšana. Anketa 
iepriekš apspriesta un apstiprināta fakultātes Domes sēdē 2003. gada 19. martā. Aptauju 
organizēja mācību gada beigās. t.i. 2003. gada pavasarī un tās izdalīja 1. kursa (n=15) 
un 5. kursa studentiem (n=20). Attiecīgo struktūrvienību sēdēs analizētas studentu 
norādītās nepilnības, izteiktā kritika un ieteikumi.  
 
6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība.  
 
Studiju programmu zobārstniecībā Latvijas Republikā realizē tikai Rīgas StradiĦa 
universitātes Stomatoloăijas fakultāte. Valsts katru gadu nodrošina pietiekamu budžeta 
vietu skaitu, kas nodrošina pietiekamu zobārstu skaitu valstī salīdzinot ar citām Eiropas 
valstīm un saslimstības līmeni Latvijā. Tāpēc arī absolventi atrod darba iespējas 
specialitātē. Ikgadēji izsludinātās vietas rezidentūras programmās tiek aizpildītas 
konkursa kārtībā. 
 
2003. gadā Stomatoloăijas fakultāti absolvēja 32 studenti. 2001.g. absolvēja 27 
studenti, no kuriem visi ieguvuši sertifikātu (sertifikācijas eksāmenu iespējams kārtot 
pēc vismaz 2 gadu ilgas prakses sertificēta zobārsta uzraudzībā). 2002. gadā RSU 
pabeidza 22 studenti. 
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7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls. 
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu.  
 
Lielākā daĜa personāla ir pasniedzēji, kas ir ievēlēti par asistentiem, docentiem, 
asociētajiem profesoriem un profesoriem konkursa kārtībā. 2002./2003. m. g. 
Stomatoloăijas fakultātes sastāvā ietilpstošajās katedrās (Terapeitiskās stomatoloăijas 
katedra, Zobu protezēšanas katedra, Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra, 
Ortodontijas katedra, Orālās patoloăijas katedra) akadēmiskais personāls sastāv no 3 
profesoriem, 4 asociētajiem profesoriem, 15 docentiem un 19 asistentiem. Sertificēti 
speciālisti, kuri strādā Stomatoloăijas institūtā, ir iesaistīti studentu praktiskajā darbā kā 
stundu pasniedzēji. Minētajā uzskaitījumā neietilpst akadēmiskais personāls, kas 
nodrošina studiju programmas zobārstniecībā realizāciju bāziskajos, medicīniski – 
bioloăiskajos un vispārējās medicīnas studiju priekšmetos 
 
2002./2003. m. g. Zobu protezēšanas katedrā veikta uz vienu asistenta slodzes vietu 
personāla nomaiĦa. Terapeitiskās stomatoloăijas katedrā piešėirta asistenta 0,5 slodzes. 

  
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām. 
 
 
2002./2003. m. g. SF akadēmiskais personāls regulāri ir piedalījies un papildinājis savas 
zināšanas kvalifikācijas celšanai organizētajos pasākumos.  

2002. 14.– 19. 10. Oslo universitātes profesora H. Eriksena lekciju un semināru kurss: 
“Zinātnes metodoloăija. Pētījumu klasifikācija, epidemioloăisku un klīnisku pētījumu 
plānošana, pētījumu plānošana, pētījumu projektu plānošana.” 

2003. 02. RSU Zinātniskā konference 

2003. 09.-10.05. SF visi pasniedzēji piedalījās seminārā “ISO izstrādes metodoloăija.” 
Stomatoloăijas institūtā  

 
Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra:  
2002.16.11 “ 3. Baltijas starprepublikāniskie implantu kursi.” KauĦa 
2003. 13.-16. 02. Eiropas konference “Sejas augšanas un attīstības traucējumi.” Prāga 
2003. 03-06.06. “Starptautiskā konference par osteoăenēzi.” Parīze 
2003. 09.-10. 05. “4. Baltijas starprepublikāniskie implantu kursi.” Rīga 
2003. 12.06. U. Bites (Meijo klīnika, ASV) lekcija Plastiskās ėirurăijas jautājumos. 
2003. 16. 05. Edinburgas “Royal College of Surgeons” prof. J. Covpes lekcija un 
semināri par šīs koledžas grāda iegūšanas noteikumiem. 
Terapeitiskās stomatoloăijas katedra 
2002.g. Latvijas stomatoloăijas zinātniskās biedrības semināri katru mēnesi  

2002. 17.05. Seminārs “Jonizējošā starojuma avotu pielietošana medicīnā”. Rīga  

2002. 06. – 7.06. Seminārs “ Kvalitātes kontroles nodrošinājums radioloăijā. Rīga.  

2002. 28.10 – 5. 11 Piedalīšanās Vispasaules Zobārstu asociācijas sanāksmē. Vīne  

2002. 06.-14. 10 Seminārs “Jaunākie plombēšanas materiāli Estētiskā zobārstniecībā”. 
Itālija – Milāna  
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2002.07. – 10.09. Seminārs “ Dental Innovation Simposium”. Vācija – Minhene  

2002. 30. 09. – 01 .10. Seminārs “Konservatīvā zobārstniecība” Vācija – Konstance. 

2002. 17.– 21. 10. Eiropas galveno zobārstu padomes sēdes apmeklējumi: Budapešta, 
Ungārija; Parīze, Francija.  

2002.01. – 31.08. Teorētiskais un praktiskais apmācības kurss “ Bio Electrical Terrain 
Analysis (BIA).  

2002. 01. – 30.11. Somu Bioloăiskās medicīnas biedrības sēde. Somija – Helsinki.  

2002.01. – 30.06. Kvalifikācijas celšana Minhenes universitātē.  

2003. 07. 03. RSU 2003.g. Medicīnas nozaru zinātniskā konference  

2003. 23.- 30. 03. Seminārs “Jaunākais zobārstniecībā”, Vācija, Ėelne. 

2003. 5.-7.06 .Kongress “Konservatīvā zobārstniecība Eiropā.” Vācija, Minhene 

2003. 5.05.-27.06. Pedagoăijas kursi  

Zobu protezēšanas katedra 
2002. 09. Metālkompozītu zobu protēzes, to izgatavošanas klīniskie-tehniskie 
posmi.(Oriola) 
2002.10. I specializētā nacionālā medicīnas izstāde ” Medicīna 2002” 
2002. 12. “IzĦemamo parciālo protēžu klīnika, dizains.” 
2003.01.- 02.  Implantoloăijas kursi. (BDG, Astra Tech)) 
2003. 01.- 05. Saskarsmes psiholoăija: uzticēšanās un motivācijas veidošana darbā ar 
pacientiem.” Krīzes centrs “Skalbes” 
2003. 02. “AB kompozīt materiālu lietošanas indikācijas.” Heraus Kulzer Nordic 
2003. 03.-04.-05. Saskarsmes psiholoăija. Lekt. Ieva Bite 
2003. 03. “Zobu preparēšanas tehnika bezmetāla protēzēm.” Dr. Viktor Doub 
2003. 03. Vācu Zobārstniecības kameras un Eiropas reăionālās organizācija 
konference.” Ėelne, Zobārstniecības Starptautiskā izstāde 
2003. 04. “Veiksmīgas prakses veidošanas aspekti.” Dr. Stacy D. Lind (ASV) 
2003. 05. “HK kopozīti.” Heraus Kulzer seminārs 
2003. 31.07.-03.08. “5. Starptautiskais kongress- likumdošana un ētika zobārstniecībā.” 
Kreigtonas universitāte (Omaha, ASV)  
2003. 07.”Valplast” pielietošana zobu protezēšanā. (D. Schumann) 

2003. 09. “Valplasta tehnoloăija” Ungārija 
2003. 09. “Flexitime- jaunās paaudzes nospieduma materiāls.” Heraus Kulzer seminārs 
Ortodontijas katedra 
2003. Eksāmens ortodontijā “Member of Edinburgh Royal College of Surgeons” 
nosaukuma iegūšanai. Piedalās 5 speciālisti no Londonas, Edinburgas un Kardifas 
Universitātēm. 
 
7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā. 
2002./2003. m. g. pamatdarbā Studiju programmā “Zobārstniecība” iesaisti 3 profesori, 
4 asociētie profesori, 15 docenti, 19 asistenti, 11 stundu pasniedzēji, 6 stundu 
pasniedzēji no iesaistītiem pamatdarbā 
Terapeitiskās stomatoloăijas katedrā– 1 asoc. prof., 5 docenti, 8 asistenti, 3 stundu 
ārpus štata pasniedzēji, 6 stundu pasniedzēji no iesaistītiem pamatdarbā 
Ortodontija - 1asoc. prof., 1 doc., 1asist. 
Mutes, sejas un žokĜu ėirurăija- 1 prof., 2 asoc. prof., 4 doc., 3 asist., 8 stundu pasn. 
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Orālā patoloăija- 1-prof., 3 doc., 1 asist., 2 stundu pasn. 
Zobu protezēšana - 1prof., 2 doc., 3 asist., 8 stundu pasn. 
 
7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti.  
 
Pasniedzēju pašaizliedzīgais darbs nodrošina pilnvērtīgu studiju programmā paredzētās 
informācijas apguvi.      
 
 
 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 
8.1. Studiju programmu finansēšana. 
 
SF studiju programma finansēta no Valsts budžeta līdzekĜiem. Tomēr šis finansējums ir 
nepietiekošs. Struktūrvienību vadītāji veikuši precīzus aprēėinus materiālu izmaksām 
mācību procesa nodrošinājumam paredzētu 1 studenta apmācībai: Orālā patoloăija- 
1280.- Ls, Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra –13 626,1 Ls, Ortodontijas katedra- 
19798,24 Ls, Terapeitiskā stomatoloăija –15 6403.6 Ls, Zobu protezēšanas katedra- 30 
535.94 Ls. Lai spētu nodrošināt studentus ar nepieciešamiem materiāliem mācību 
procesam, 2002. gadā SI valdes sēdē un RSU senātā apstiprināts lēmums par papildus 
iemaksas veikšanu materiāli –tehniskam nodrošinājumam. Iemaksu veic divas reizes 
mācību gadā, katru reizi 200.-Ls (t.i. 40.-Ls mēnesī), veidojot kopējo summu- 400.-Ls 
gadā. Studenti ir iepazīstināti ar materiāli- tehniskā nodrošinājuma finansējuma 
izlietojumu 2002./2003. m. g.  
 
8.2. Auditoriju, semināru telpas, laboratorijas, kabineti: to skaita, lieluma un 
aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 
Bāziskie un medicīniski – bioloăiskie studiju priekšmetu lekcijas un praktiskās 
nodarbības pirmā kursa studentiem notiek RSU auditorijās un attiecīgo struktūrvienību 
mācību telpās, kuras ir atbilstoši iekārtotas un aprīkotas ar nepieciešamo kursa 
apmācības nodrošināšanai. Anatomijas un histoloăijas studiju priekšmetu apguve 
nodrošināta RSU Anatomijas un antropoloăijas institūta auditorijās un mācību telpās, 
kuru aprīkojums un uzskates materiāli ir pietiekami  minēto kursu apguvei.   
Vispārējos klīniskos studiju priekšmetus otrā, trešā, ceturtā un piektā kursa studenti 
apgūst attiecīgās struktūrvienībās, kuras izvietotas RSU klīniskajās bāzēs P. StradiĦa 
klīniskajā slimnīcā, Bērnu klīniskajā slimnīcā, 7. klīniskajā slimnīcā un 1. klīniskajā 
slimnīcā, Psihiatriskajā slimnīca. Onkostomatoloăijas kursu piektā kursa studenti 
apgūst Onkoloăiskajā Centrā. Minēto klīnisko bāžu aprīkojums nodrošina pilnvērtīgu 
šo kursu apguvi.   
Kl īniskā bāze studiju programmas realizācijai zobārstniecības priekšmetos ir 
Stomatoloăijas institūts. 
 Katram studentam sestā semestra laikā zobārstnieciskie krēsli (individuālās darba 
vietas) ir pieejami 2 reizes nedēĜā pa 3 – 4 stundām (7 stundas nedēĜā, 18 nedēĜas). 
Septītā un astotā semestra laikā 5 reizes nedēĜā pa 3 – 4 stundām (18 stundas nedēĜā, 34 
nedēĜas). Devītā un desmitā semestra laikā četras reizes nedēĜā pa 4 – 6 stundām (21 
stunda nedēĜā, 31 nedēĜa). 
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Papildus no sestā līdz desmitajam semestrim 540 klīniskās stundas mutes, sejas un 
žokĜu ėirurăijā sastāv no novērošanas, asistēšanas un praktizēšanas vienkāršajā 
eksodontijā un mutes dobuma ėirurăijā. 
Zobārstniecisko krēslu skaits studentu vajadzībām ir 35. 
Orālā patoloăijā, 5. kursa pēdējā semestrī studenti pasniedzēja uzraudzībā konsultē 
slimniekus ar dažādām mutes gĜotādas slimībām. Tomēr konsultāciju sniegšanai 
pieejama tikai viena studentu darba vieta Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas klīnikas 
telpās, kas ierobežo pieĦemt pēc iespējas lielāku slimnieku skaitu.  
 
8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 
2002./2003 m. g. katedras ir iesniegušas pieprasījumus mācību grāmatu un žurnālu 
iegādei bibliotēkā. Lai būtu iespējams paplašināt studentu pašmācības īpatsvaru 
programmas apgūšanā, nepieciešams palielināt nodrošinājumu (vismaz 5-10 eksemplāri 
no katras) ar Eiropā atzītām mācību grāmatām RSU bibliotēkā.  
 
9. Ārējie sakari. 
 
Fakultātei ir ilgstoša sadarbība ar citām augstskolām ārzemēs: 
Oslo universitāte (Norvēăija) 
Gēteborgas universitāte (Zviedrija) 
Karolinskas universitāte (Zviedrija) 
Rostokas universitāte (Vācija) 
Velsas universitāte (Lielbritānija) 
Vi ĜĦas universitāte (Lietuva)  
KauĦas Medicīnas akadēmija (Lietuva) 
Taru universitāte (Igaunija) u.c. 
Notiek arī akadēmiskā personāla un rezidentu apmaiĦa. Nākotnē būtu vēlams attīstīt 
līdzdiploma studējošo apmaiĦu ar ārvalstu augstskolām. 
 
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes 
kontekstā   
2002./ 2003. m. g. šāda saikne nav veidota.  
 
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām sava valsti un ārvalstis. 
 
Stomatoloăijas fakultāte ir “Association for Dental Education in Europe” biedrs. 
Fakultātes pārstāvji katru gadu piedalās asociācijas rīkotajos pasākumos, kuros 
iesaistīto valstu pārstāvji (ASV, Anglija, Dānija, Zviedrija, Vācija, Francija, Rumānija, 
Grieėija, Igaunija, Lietuva u.c.) apspriež studiju programmu pilnveidošanas un studentu 
apmācības uzlabošanas jautājumus.   
 
9.3 Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programma (sadalījums pa valstīm)  
 
Ārvalstu docētāji 2002./ 2003 m. g. fakultātes darbībā nebija iesaistīti. 
 
9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm) 
 
2002./ 2003 m. g. fakultātē nebija studentu, kuri būtu studējuši ārzemēs. 
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9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm) 
 
 2002./ 2003 m. g. fakultātē studēja 10 ārvalstu studenti- 6 no Izraēlas, 2 - no Kanādas, 
1-no Sīrijas, 1- no Šveices.  
 
 
RSU Stomatoloăijas fakultātes dekāne, profesore                           Ingrīda Čēma 
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SaskaĦots Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes sēdē 
2004.gada 6.decembrī   

Apstiprināts Rīgas StradiĦa universitātes 
Senāta sēdē 
2004. gada 14. decembrī 

 
Studiju programmas „Zobārstniecība” 

Pašnovērtējums par 2003./2004. akadēmisko gadu. 
 

Atbildīga par programmas realizāciju ir Rīgas StradiĦa universitātes Stomatoloăijas 
fakultāte 
 
Ievads 
 
Līdz 1991. gadam stomatologa izglītību ieguva pēc vienotas programmas visā bijušajā 
PSRS teritorijā. Stomatologa studiju programma bija medicīniski orientēta, tieši ar 
stomatoloăiju saistīto studiju priekšmetu īpatsvars programmā sasniedza tikai nepilnus 
40%. 
Pēc Latvijas Republikas nodibināšanās 1991. gadā sākās reformas stomatologu 
izglītībā. Latvijas Medicīnas akadēmijas Stomatoloăijas fakultātē realizējamā studiju 
programma 1993. gadā tika mainīta vadoties pēc Eiropas Savienības (ES) 1978. gada 
direktīvām, kuras spēkā arī patreiz (Directive 78/687/EEC). Kopš 1993. gada 
programmā ar zobārstniecību tieši saistīto studiju priekšmetu īpatsvars ir apmēram 
60%, kas ir atbilstošs prasībām, lai absolventi varētu iegūt zobārsta grādu. Nepārtraukti 
turpinās darbs pie studiju programmas tālākas harmonizēšanas un piemērošanas 
nacionālajām vajadzībām. Saistībā ar savstarpēju profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
ES, studiju programmas zobārstniecībā tiek sakārtota un precizēta, lai pilnībā atbilstu 
ES sektoriālo direktīvu par zobārsta izglītību un kvalifikāciju prasībām. 
 
Rīgas StradiĦa universitātes Stomatoloăijas fakultāte ir ADEE (Association for Dental 
Education in Europe) biedrs. Fakultāte ir iesaistīta ES finansētos projektos zobārstu 
izglītības tālākai pilnveidošanai un iespējamai konverăēšanai Eiropā - DentEd un 
DentEdEvolves. Informācijai par projektiem skatīt mājas lapu http://www.dented.org 
 
      1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 
 
Studiju programmas zobārstniecībā mērėis ir sagatavot kvalificētus zobārstus, kuru 
zināšanas un praktiskās iemaĦas ir pietiekamas, lai sāktu praktizēt vispārējā 
zobārstniecībā – ārstēt pacientus ar mutes dobuma un zobu saslimšanām, kā arī veikt 
praktiskus un sabiedrību izglītojošus pasākumus minēto saslimšanu profilaksei. 
Fakultātes absolventi iegūst zobārsta grādu. Absolventi ir tiesīgi praktizēt vispārējā 
zobārstniecībā sertificēta zobārsta uzraudzībā vai turpināt izglītību pēcdiploma studiju 
programmās ortodontijā, zobu protezēšanā, endodontijā, periodontoloăijā, bērnu 
zobārstniecībā vai mutes, sejas un žokĜu ėirurăijā. Pēc prakses, kas ilgst ne mazāk kā 2 
gadus, var kārtot eksāmenu sertifikāta iegūšanai, kas dod tiesības patstāvīgi praktizēt 
vispārējā zobārstniecībā, kā arī atvērt privātpraksi.  
 
Par atbilstības sertifikāta prasībām novērtēšanu ir atbildīga Latvijas Zobārstu asociācija. 
Divu gadu prakses periodu Latvijas Zobārstu asociācija noteikusi, lai jaunie speciālisti 
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padziĜinātu savas profesionālās zināšanas, pilnveidotu praktiskās iemaĦas un uzkrātu 
klīnisko pieredzi. 
 
2.  Studiju programmas struktūra. 
2.1 Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgas programmas sadaĜās. 
IzmaiĦu analīze un pamatojums. Studiju priekšmetu programmu sadalījuma atbilstība 
valsts standartiem (Ministru kabineta noteikumiem) 

 
Studiju saturs ir atbilstošs Latvijas Zobārstu asociācijas izstrādātajam un Labklājības 
ministrijas apstiprinātajam Zobārsta specialitātes nolikumam (Labklājības ministrijas 
1999.gada 18.maija rīkojums Nr.152). 
 
Programmas saturs un apjoms ir atbilstošs prasībām, kādas tiek izvirzītas gan 
pretendentiem, lai turpinātu studijas rezidentūrā kādā no augstāk minētajām 
specialitātēm, gan sertifikācijas eksāmena kārtošanai zobārstniecībā.  
 
Studiju saturs ir atbilstošs ES direktīvām (Directive 78/687/EEC). Jaunā zobārsta 
klīniskās kompetences līmenis vadoties pēc programmas satura ir atbilstošs Eiropas 
Savienības dokumentos noteiktajam (Advisory committee on the training of dental 
practitioners XV/E/8316/8/93-EN Orig. version modified on 10.11.98).  
 
Studiju programmas vadīšana notiek atbilstoši RSU normatīvajiem aktiem, instrukcijai 
par studijām RSU. Procesa pilnveidošana norisinājusies kopš 2003. gada janvāra, 
apstiprinot RSU Stomatoloăijas fakultātes nolikumu, kurā aprakstīta fakultātes Domes 
darbība, kuras sastāvā ietilpst arī divi Studējošo pašpārvaldes izvirzīti studējošo 
pārstāvji. Studējošo pārstāvjiem Domē lēmumu pieĦemšanā ir veto tiesības.  
 
Kvalitātes pilnveidošanas sistēma norisinās atbilstoši ISO – 9000 procesu realizācijai, 
kas nodrošina nepārtrauktu darbību kvalitātes uzlabošanai. 

 

2.2 Studiju priekšmetu programmu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu 
nepieciešamība. 
 
2003./2004. m. g. nav veiktas priekšmetu programmu saturiskas pārmaiĦas. 
 
Ar 2001./ 2002. m. g. pāriets uz noteiktu secīgumu gĜotādas slimību apgūšanā, izmainot 
studiju priekšmeta programmu arī saturiski. Jaunā pāreja turpinājās 2002./2003. m. g. 
Vispirms, ceturtā kursā studenti, apgūst mutes gĜotādas slimības, kārtojot eksāmenu 
ziemas sesijas laikā. Piektā kursā studenti 9. semestrī iepazīstas ar sistēmu slimību 
izpausmēm mutes dobumā, ar sekojošām slimnieku konsultācijām pasniedzēja 
uzraudzībā 10. semestrī. 
 
Pamatojoties uz DentEd rekomendācijām (DentEd vizīte RSU Stomatoloăijas fakultātē 
notika 17.-21. jūnijā 2000. gadā) mērėtiecīgi tikusi paplašināta studiju priekšmeta 
programma iekšėīgajās slimībās, lai studenti spētu ārstēt mutes dobuma saslimšanas 
pacientiem slimiem ar vispārējām saslimšanām. Paplašināšana notikusi samazinot 
apjomu citās studiju priekšmetu programmās, kurās apgūst vispārējās saslimšanas. 
Periodā pēc 2000. gada pastāvīgi notikusi programmas harmonizācija un sakārtošana, 
studiju priekšmetu nosaukumu maiĦa (nemainot saturu), lai studiju priekšmetu 
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nosaukumi un programmas saturs būtu atpazīstami salīdzinot ar studiju priekšmetu 
nosaukumiem iepriekš minētajās ES direktīvās (skatīt IzmaiĦas SF mācību plānā no 
1999./2000. līdz 2002./2003. akadēmiskajam gadam). Šāds programmas sakārtošanas 
darbs turpinājās arī 2003. gadā un 2004. gadā. Vairākās studiju priekšmetu programmās 
notikusi arī saturiska pilnveidošana - skaidri formulēti sasniedzamo teorētisko zināšanu, 
kā arī noteiktu praktisko iemaĦu līmeĦi, lai sekmīgi apgūtu priekšmetu.  
 
Liela nozīme Eiropas valstu zobārstu izglītībā tiek pievērsta klīnisko prasmju un 
iemaĦu apgūšanai (klīniskā kompetence). RSU programmas saturs un stundu apjoms, 
kas paredzēts studentu tiešajam darbam ar pacientiem, ir pietiekošs. Tomēr ir 
problēmas ar pacientu nodrošinājumu klīniskajām nodarbībām, jo pacientiem par 
ārstēšanos pie studentiem ir jāmaksā (kaut arī samazināta maksa). Nepieciešams 
papildus finansējums, kas segtu pacienta ārstēšanas izmaksas. Stomatoloăijas institūtam 
kā ārstniecības iestādei, lai pacienti pie studentiem klīniskajās nodarbībās varētu 
ārstēties bez maksas. Ārstēto saslimšanu un / vai pacientu skaitam jāatbilst studiju 
programmai, kas saturiski nodrošina klīniskās kompetences apgūšanu nepieciešamajā 
līmenī. 
 
3. Studiju programmas realizācija.  
 
3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individuālais 
darbs, komandas (mazo grupu) darbs. Izmantoto formu apraksts, izvēles pamatojums 
un analīze.  
 
Studiju programma ir klasiska, tā sastāv no lekcijām, semināriem, laboratorijas 
darbiem, praktiskajām nodarbībām, klīniskās prakses, slimības vēsturu rakstīšanas, 
klīnisko gadījumu prezentācijām, literatūras apskatu prezentācijām, pētniecības 
projekta noformēšanas un prezentācijas auditorijā. Studiju procesā tiek izmantoti datori, 
multimediji un internets. Programmā tiek izmantoti klīnisko gadījumu analīze un 
problēmu risināšanas elementi. Pēdējos gados uzmanība tiek pievērsta, lai studijās tiktu 
uzsvērta uz zinātniskiem pētījumiem pamatotu atzinumu un ārstēšanas metožu 
apgūšana (evidence based dentistry, medicine), nevis autoritatīvu atzinumu 
iemācīšanās. 
 
Galvenā studēšanas motivācija ir zināšanu pielietošanas nepieciešamība klīnikā 
strādājot ar pacientu. Studiju priekšmetu programmās skaidri formulētas prasības un 
pārbaudes veidi. Klīnikā pastāv praktiskā darba normas, kas izpildāmas, ja ir adekvāts 
teorētisko zināšanu līmenis un regulāri trenētas praktiskās iemaĦas. 
 
SaskaĦa ar veiktajām izmaiĦām studiju programmās, paredzēts noteikts, pastāvīgam 
darbam atvēlētais laiks, kas Ĝaus studentiem sistematizēt savas zināšanas, atkārtot 
apgūto materiālu, paplašināt zināšanas, izmantot RSU un Medicīniskajā bibliotēkā 
pieejamo literatūru.    
 
Pirmajā studiju gadā un otrā studiju gada III semestrī studentu skaits grupā 10-12, sākot 
ar IV semestri studijas notiek grupās pa 8 studentiem katrā.  
  
Regulāri notiek klīnisko gadījumu analīze un apspriešana klīniskajās praktiskajās 
nodarbībās. Studentu darbs ar pacientiem norit tiešā pasniedzēju vadībā.  
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Kl īnisko studiju priekšmetu apguvei zobārstniecībā praktisko nodarbību laikā katram 
studentam ir sava darba vieta (izĦemot mutes, sejas un žokĜu ėirurăiju, orālā patoloăiju, 
ortodontiju). Pasniedzēju studentu skaita attiecības šo nodarbību laikā ir  
1 : 4 (2 : 8). 
 
3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja 
kontaktnodarbības sastāda vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums.  
 
 
Studiju programmas ilgums ir 5 gadi (171 nedēĜa), apmēram 6000-6100 kontakta 
stundas. 
Tieši ar zobārstniecību saistītu studiju priekšmetu programmas sastāda apmēram 57% 
no kopējā kontakta stundu skaita. Tas ietver sevī lekcijas, seminārus, laboratorijas 
darbus, praktizēšanu uz fantomu galvām, ārstēšanas novērošanu, asistēšanu un 
praktisko iemaĦu apgūšanu ārstējot pacientus. Kopējais stundu skaits, kas paredzēts 
klīniskai pacientu ārstēšanai ir apmēram 2050. Tas ir 58% no 3515 stundām ar 
zobārstniecību tieši saistītajos studiju priekšmetos.  
 
Kopumā studenti praktiski strādā ar pacientiem apmēram 1400 stundas vai 23% no 
kopējās studiju programmas stundu skaita. Šeit netiek ieskaitītas stundas mutes, sejas 
un žokĜu ėirurăijā, orālajā medicīnā un orālajā patoloăijā, rentgenoloăijā un praktisko 
iemaĦu treniĦam uz fantomu galvām, jo šajos studiju priekšmetos nepastāv noteiktas 
normas, kas studentiem būtu jāizstrādā. Studenti uzsāk fantomu treniĦus otrajā studiju 
gadā, bet ārstēt pacientus klīnikā - trešajā studiju gadā. 
 
3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem 
 
Studenti iegūst akadēmiskās zināšanas, praktiskā un profesionālā darba iemaĦas. 
Studiju laikā tiek apgūti bāziskie studiju priekšmeti, medicīniski – bioloăiskie studiju 
priekšmeti, vispārējās medicīnas studiju priekšmeti un studiju priekšmeti, kas tieši 
saistīti ar zobārstniecību. 
 
Pirmajā studiju gadā galvenie ir bāziskie un medicīniski – bioloăiskie studiju 
priekšmeti - anatomija, histoloăija, ėīmija, fizika, bioloăija, latīĦu valoda, angĜu valoda 
u.c. Pastāv iespēja studēt arī citas svešvalodas. Minētās studiju priekšmetu programmas 
ir veidotas speciāli zobārstniecības studentiem, Ħemot vērā integrāciju ar vēlākajām 
speciālajām studiju priekšmetu programmām. Jau pirmajā studiju gadā studenti apgūst 
dentālo anatomiju un biomateriālu mācības pamatus. 
 
Otrajā un trešajā studiju gadā studē sekojošus studiju priekšmetus: normālā fizioloăija, 
mikrobioloăija, ăenētika, farmakoloăija, patoloăiskā anatomija, patoloăiskā fizioloăija. 
Studijas notiek studiju priekšmetu programmās, kas orientētas uz vispārējo saslimšanu 
apgūšanu : vispārējā ėirurăija, dermatoveneroloăija, iekšėīgās slimības, infekciju 
slimības, pediatrija, psihiatrija, neiroloăija un neiroėirurăija, otorinolaringoloăija un to 
saistība ar mutes dobuma saslimšanām. Vienlaicīgi notiek studijas mutes, sejas un 
žokĜu rajona topogrāfiskā anatomijā un operatīvā ėirurăijā, operatīvās zobārstniecības 
preklīniskajā kursā, rentgenoloăijā- radioloăijā, stomatoloăisko saslimšanu profilaksē, 
orālā mikrobioloăijā, orālā fizioloăijā un orālā morfoloăijā. Studenti iegūst praktiskās 
iemaĦas uz fantomu galvām veidojot kavitātes mākslīgos zobos. Studenti iemācās 
noĦemt nospiedumus zobu protēžu izgatavošanai, iemācās izdarīt injekcijas anestēzijai 



 53
 
 

mutes dobumā, praktizē profilakses un mutes dobuma higiēnas procedūras. Pirms 
praktiskā darba uzsākšanas ar pacientiem obligāti jāapgūst neatliekamās palīdzības 
algoritms gan teorētiski, gan praktiskos treniĦos uz 
datorizēta manekena (realizē mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas studiju priekšmeta 
programmā 5. semestrī, atkārtoti 10. semestrī). 
 
Ceturtajā un piektajā studiju gadā studenti apgūst galvenokārt klīniskos priekšmetus 
specialitātē. Studenti ārstē pacientus ar dažādām saslimšanām mutes dobumā un 
vienlaicīgi studē sekojošus studiju priekšmetus: terapeitiskā stomatoloăija (karioloăija 
un endodontija), periodontoloăija, mutes, sejas un žokĜu ėirurăija, zobu protezēšana, 
bērnu zobārstniecība un ortodontija. Paplašina zināšanas rentgenoloăijā- radioloăijā, 
studē katastrofu medicīnu, tiesu medicīnu, gerontoloăiju. 
 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
 
4.1. Akadēmiska personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 
mijiedarbība. 
 
Akadēmiskais personāls ir pastāvīgi iesaistīts zinātniskajā pētniecības darbā, kura viens 
no gala rezultātu novērtējamās daĜas ir publikācijas starptautiski citējamos izdevumos. 
Informāciju iespējams iegūt ikgadējā RSU Bibliogrāfijas un medicīnas informācijas 
nodaĜas izdotajā bibliogrāfiskajā rādītājā. 2003./2004. m. g. akadēmiskais personāls bija 
iesaistīts un turpināja piedalīties 15 dažādu pētījumu izstrādē. 

2004. 06. Ortodontijas katedrā dr. A. Liepa aizstāvējusi disertāciju:. “Ortodontiskās 
ārstēšanas nepieciešamība un efektivitātes novērtējums.” 
 
4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskā darbā. Kursa, bakalaura, maăistra darbu tēmu 
atbilstība studiju programmas. 
 
 
Viens no patstāvīgā darba veidiem ir pētnieciskais projekts, kuru students veic 
pasniedzēja vadībā. Tas ir literatūras apskats par iepriekš izvēlētu tēmu vai literatūras 
un personīgu pētījumu rezultātu apskats. Tā izstrādes mērėis ir sekmēt speciālista 
sagatavošanu, kas praktiskā darbā spēj radoši analizēt un apgūt dažādu faktu materiālu, 
izdarīt teorētiskus vispārinājumus, pamatot savus secinājumus un priekšlikumus. 
2002./2003. akadēmiskā gadā pētnieciskā projekta aizstāvēšanu, pielīdzināja 
atsevišėam eksāmenam un tā vērtējumu uzrādīja diploma pielikumā. 2003./2004. m. g. 
pētnieciskais projekts nav pielīdzināts atsevišėam eksāmenam.   
 
Stomatoloăijas fakultātē darbojas studentu zinātniskais pulciĦš, kura biedri iesaistās 
pētījumu veikšanā akadēmiskā personāla vadībā. Studentu zinātniski pētniecisko 
projektu novērtējamais produkts ir tēžu izstrādāšana, lai piedalītos RSU Studentu 
zinātniskajā konferencē un starptautiskās studentu konferencēs. Katru gadu viens no 
studentiem prezentē sava patstāvīga pētījuma rezultātus Dentsply rīkotajā 
starptautiskajā studentu konferencē Kopenhāgenā. 2004. gada martā IV kursa studente 
V. Baranova piedalījās Dentsply rīkotajā starptautiskajā studentu konferencē 
Amsterdamā ar stenda referātu “ Dental Anomalies in patients with cleft lip and 
palate.”  
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Vairāki studenti -N. Strautmane V. k.; V. Baranova IV k.; I. Maldupe, A. Visečanska II. 
k., prezentēja savu pētījumu rezultātus arī RSU studentu zinātniskajā konferencē.                                           
 
5. Vērt ēšanas sistēma. 
 
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles 
pamatojums un analīze. 
 
Zināšanas un prasmes netiek novērtētas anonīmi, kas varētu radīt šaubas par 
objektivitāti. Vērtēšana ir daudzveidīga, tā notiek dažādās katedrās atšėirīgi, kas varētu 
paaugstināt objektivitāti. Pastāv apelācijas iespējas. Tomēr ir studiju priekšmetu 
programmas, kurās notiek mutiskais eksāmens (sagatavošanās pieraksti netiek vērtēti). 
Tie būtu jānomaina ar rakstiskiem, vai jauktiem – rakstiski ar pārrunām. Apsverot 
apelācijas sūdzību izskatīšanas iespējas, grūti novērtēt tikai mutisku eksāmenu 
vērtējumu, ja nav audio ierakstu.  
 
Pirms klīniskajos studiju priekšmetos dažādas pārbaudes notiek studiju kursa laikā, 
ieviesti arī datorizēti testi.  
 
Kl īniskajās katedrās notiek studentu zināšanu vērtējumu, uzstāšanās semināros, 
attieksme pret pacientiem un personālu, informācijas par klīnisko gadījumu 
prezentāciju kvalitāti uzkrāšana. 
 
ěoti svarīga ir studentu praktisko spēju pārbaude zobārstniecībā. Septītajā semestrī 
studentiem jāsaĦem ieskaite par zoba atjaunošanu pacientam. Šī pārbaude palīdz 
novērtēt katra studenta manuālās spējas gandrīz 2 gadus pirms gala eksāmeniem.  
 
Valsts pārbaudījums (VP) Stomatoloăijas fakultātē ir kompleksa studenta teorētisko 
zināšanu un praktisko iemaĦu pārbaude, kas noritējusi 5 etapos 10. semestra laikā. VP 
notiek atbilstoši Nolikumam, kurš katru gadu tiek pārskatīts un apstiprināts Dekānu 
padomes sēdē (Nolikums par VE 2003./2004. akadēmiskajā gadā). VP komisijas 
sastāvā ietilpst augstskolas prorektors, fakultātes dekāns, stomatoloăisko disciplīnu 
katedru vadītāji, pārstāvji no Latvijas Zobārstu asociācijas valdes un darba devēju 
institūcijām. Eksaminētāji ir attiecīgo disciplīnu pasniedzēji un docētāji. 
 
Praktiskā darba iemaĦas tiek pārbaudītas akumulētā eksāmena veidā un integrētajā 
eksāmenā maijā. Vienlaicīgi terapeitiskajā stomatoloăijā, zobu protezēšanā, mutes, 
sejas un žokĜu ėirurăijā, kā arī bērnu zobārstniecībā un ortodontijā tiek novērtēta 
studentu prasme kompleksā stomatoloăisko slimību diagnosticēšanā, integrētās 
ārstēšanas plānošanā un dokumentācijas izpildīšanā, rentgena uzĦemšanā un 
novērtēšanā. 
 
Teorētiskais eksāmens notiek maijā, jūnijā. Norit četri mutiskie pārbaudījumi sekojošās 
stomatoloăijas disciplīnās: terapeitiskajā stomatoloăijā, zobu protezēšanā, ortodontijā 
un mutes, sejas un žokĜu ėirurăijā un orālajā patoloăijā. 
 
Pētnieciskais projekts, praktiskā darba iemaĦas akumulētajā pārbaudījumā, zināšanu 
integrētajā pārbaudījumā un mutiskajos pārbaudījumos tiek vērtētas pēc 10 ballu 
sistēmas. 
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Minimālais ballu skaits katrā pārbaudījumā, lai tas būtu izturēts ir 4. Kopējā atzīme 
veidojas kompleksi kā summējošā atzīme noteiktā priekšmetā (skatīt VP nolikumu 
2003./2004. akadēmiskā gadā Stomatoloăijas fakultātē). 
 
Neviena pārbaudījuma novērtējums nav anonīms, kas neapšaubāmi var padarīt 
vērtējumu subjektīvu. Tomēr VP norise ir pietiekami komplicēta, tajā iesaistīti vairāki 
eksaminētāji, kas savukārt novērtējumu padara mazāk subjektīvu. VP laikā studenta 
atbilde tiek ierakstīta audiokasetē. Trīs dienu laikā ir iespējama VP vērtējuma apelācija.   
 
5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtraukta novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra 
beigās). Izvēles pamatojums 
 
RSU studiju kursa gaitā zināšanas tiek pārbaudītas ar dažādām metodēm, izvēloties 
atbilstošākās kursa uzdevumam un mērėiem. Atbilstošajā katedrā pasniedzēji informē 
studentus par zināšanu pārbaudes veidiem, norisi un prasībām katra studiju priekšmeta 
kursa sākumā. Vairākos studiju priekšmetos studenti katras nodarbības sākumā raksta 
īsu kontroldarbu. Pabeidzot apgūt noteiktu tēmu, tiek kārtots kolokvijs.  
 
Katra semestra beigās studentam ir jānokārto programmā noteiktie eksāmeni un 
ieskaites. Tikai pēc visu pārbaužu sekmīgas nokārtošanas students var turpināt studijas 
nākošajā kursā. 

Pabeidzot studiju kursu kādā no priekšmetiem, pastāv divu veidu zināšanu novērtējums: 
ieskaite (vērtējums ieskaitīts vai neieskaitīts) un eksāmens (vērtē pēc 10 ballu sistēmas 
atbilstoši pastāvošajai instrukcijai). Minimālais ballu skaits katrā eksāmenā, lai 
pārbaudījums būtu izturēts ir 4.  
 
6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 
6.1. Studējošo aptauja (par studiju procesa organizācijas kvalitāti u.c.) rezultāti un 
analīze  
 
Studiju programmas novērtēšanai izmantota studentu anonīma anketēšana. 2004.gada 
aprīlī un maijā organizēta studentu aptauja par studiju procesu, mācību priekšmetiem 
un pasniedzējiem Terapeitiskās stomatoloăijas un Zobu protezēšanas katedrās.      
Vērtējumu par Terapeitiskās stomatoloăiju sniedza 44 studenti, par Zobu protezēšanu- 
52 studenti. ěoti liela interese par terapeitisko stomatoloăiju -41%, par zobu 
protezēšanu- 29%. Liela un Ĝoti liela interese par terapeitisko stomatoloăiju- 82%. Par 
praksi specialitātē kā mācību formu visvairāk aptaujāto studentu ir atzīmējusi kā 
patīkamu zobu protezēšanā -88% un terapeitiska stomatoloăijā – 82%. Studiju 
priekšmetu kā Ĝoti labu un labu vērtē 44 studenti Terapeitiskā stomatoloăijā. 
Vislabākais lekciju apmeklējums ir Terapeitiskā stomatoloăijā, tad zobu protezēšanā. 
Praktiskās nodarbības visaugstāk ir novērtētas Terapeitiskā stomatoloăijā. Studenti 
uzskata, ka labi un Ĝoti labi savu priekšmetu pasniedz Terapeitiskās stomatoloăijas 
docētāji. Kā negatīvu iezīmi Terapeitiskās stomatoloăijas katedrā studenti atzīmē viena 
pasniedzēja atrašanos nodarbībā, ja paredzēti divi. Studenti vēlas, lai pasniedzēji paši 
naktu un skatītos ko studenti dara, lai būtu pieejama jaunākā literatūra. Līdzīgas domas 
izteiktas par Zobu protezēšanas katedru- ja paredzēti divi pasniedzēji, tad arī tiem ir 
jābūt nodarbībā. Atkārtoti izteikts aizrādījums par to, ka  nav vienotas nostājas 
pasniedzēju starpā.  Jaunie pasniedzēji maz pievēršot uzmanību studentiem. Studenti 
atzīmē, ka nevienā studiju priekšmetā nav labi un Ĝoti labi metodiskie materiāli. 
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Anketēšanas rezultāti apspriesti un analizēti Domes sēde.      
 
6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība.  
 
Studiju programmu zobārstniecībā Latvijas Republikā realizē tikai Rīgas StradiĦa 
universitātes Stomatoloăijas fakultāte. Valsts katru gadu nodrošina pietiekamu budžeta 
vietu skaitu, kas nodrošina pietiekamu zobārstu skaitu valstī salīdzinot ar citām Eiropas 
valstīm un saslimstības līmeni Latvijā. Tāpēc arī absolventi atrod darba iespējas 
specialitātē. Ikgadēji izsludinātās vietas rezidentūras programmās tiek aizpildītas 
konkursa kārtībā. 
 
2004. gadā Stomatoloăijas fakultāti absolvēja 40 studenti (sertifikācijas eksāmenu 
iespējams kārtot pēc vismaz 2 gadu ilgas prakses sertificēta zobārsta uzraudzībā). 2002. 
gadā RSU beidza 22 studenti, kuri daĜēji jau ir nokārtojuši sertifikācijas eksāmenus.  
 
Nākotnē plānojama anketas izstrādāšana (vēlams darba devējiem) par sertificējamā 
kolēăa darba novērtējumu. Šo vērtējumu Ħemtu vēra sertifikācijas laikā. Ar minēto 
priekšlikumu iepazīstināta Zobārstu asociācija un Valsts Zobārstniecības centrs.   
 
7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls. 
 
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu.  
 
Lielākā daĜa personāla ir pasniedzēji, kas ir ievēlēti par asistentiem, docentiem, 
asociētajiem profesoriem un profesoriem konkursa kārtībā. 2003./2004.m.g. SF 
notikušas sekojošas akadēmiskā personāla izmaiĦas: Terapeitiskās stomatoloăijas 
katedrā- 1 asoc. profesors ievēlēts par valsts profesoru, 1 docents- par asoc. profesoru; 
Ortodontijas katedrā- 1 asoc. profesors ievēlēts par valsts profesoru; 1 asistents- par 
docentu.  Zobu protezēšanas katedrā, Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedrā, Orālās 
patoloăijas katedra –izmaiĦu nav. Sertificēti speciālisti, kuri strādā Stomatoloăijas 
institūtā, ir iesaistīti studentu praktiskajā darbā kā stundu pasniedzēji. Minētajā 
uzskaitījumā neietilpst akadēmiskais personāls, kas nodrošina studiju programmas 
zobārstniecībā realizāciju bāziskajos, medicīniski – bioloăiskajos un vispārējās 
medicīnas studiju priekšmetos. 
 
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām 
 
 
2003./2004. m. g. SF akadēmiskais personāls regulāri ir piedalījies kvalifikācijas 
celšanas dažādos pasākumos. 
2004. 02. RSU Zinātniskā konference 

2004. 05. SF visi pasniedzēji piedalījās seminārā “ISO izstrādes metodoloăija.” 
Stomatoloăijas institūtā 

2004. 26.-30. 04. Tromso zobārstniecības skolas profesora H. Eriksena lekciju un mutes 
veselības koncepcija: ētiskie apsvērumi. 3. Klīniskās zobārstniecības problēmas.” 

2004. 21. 05. Latvijas zobārstu asociācijas konference. 
2004. 25. 05. Prof. Z. Krolla lekcija „ Prieksvēžu un vēža slimības galvas kakla rajonā.”  
Mutes, sejas un žokĜu ėirur ăijas katedra:  
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2003. 16.04. Latvijas Plastisko ėirurgu un Mutes sejas un žokĜu ėirurgu asoc. 
2003. 9. - 11. 10. 12 th Annual Scientific Congress of the EAO 
2003.15.10. Interdisciplinārie risinājumi dažādu mutes, sejas un žokĜu patoloăiju 
ārstēšanā 
2003.22.11. Zobu implanti: pacientu atlase, ėirurăija, protezēšana 
2003. 19.- 20. 09. 7th Joint Symposium Riga Rostock  
Apvienotā sēde 
2003. 4.-6- 09. DENTSPLY Friadent Cogress 
2004.31.01. Sejas-žokĜu rajona audzēju diagnostika un ārstēšanas pamatprincipi. Mutes 
čūlu diferenciāldiagnostika 
2004.14.02. Anestēzija stomatoloăijā 
2004.19.03. Bērnu vecuma ėirurăiskā stomatoloăija 
2004.18.05. Neatliekamā palīdzība zobārstniecības praksē 
2004.22.05. V Baltic Workshop on osseointegrated dental  implants 
2004.23.-24.04. Starptautiskais simpozijs par osteoăenēzi un reăenerāciju 
2004. 23.-25. 05. Sejas un kakla funkcionālā  rekonstrukcija 
 Ortodontijas katedra 
2003. 03. 2003. gada Medicīnas nozares zinātniskā konference, Rīga 
2003. 06. Eiropas Ortodontu asociācijas 79. kongress, Prāga, Čehija 
2003. 05. European MBTTM Summit for orthodontists, Copenhagen, Denmark 
2003. 05. 2003 European MBT tm Summit for Orthodontists 
2003. 06. Prof. V. Kokich kursi “Managing the Orthodontic Patient Who Requires 

Dental Implants: The Role of the Orthodontist, Prāga 
2003. 09. 3 M kursi “Modern Orthodontics: Quality & Efficiency” 
2004. 05. Kursi: Tip – Edge Technique: Introductory course in orthodontics, ViĜĦa, 

Lietuva 
2004. 05. 4. Baltijas Ortodontu asociācijas kongress,  

“Skeletodental features of Angle II class considering the age factor”, 
Vi ĜĦa, Lietuva 

2004. 06. Eiropas Ortodontu asociācijas 80. kongress, Arhus, Dānija 
Orālās Patoloăijas katedra 
2003. 09. ADEE konference Drezdenē. 
Osteoporozes problēmas stomatoloăijā. Otrās nacionālas SaskaĦas konference Latvijā 
2003. 16-18. oktobris, RSU   
2003. 19.- 20. 09. 7th Joint Symposium Riga Rostock  
 
7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā. 
 
2002./2003. m. g. pamatdarbā Studiju programmā “Zobārstniecība” iesaistīti 5 profesori 
(1- stundu pasniedzējs), 3 asociētie profesori, 14 docenti, 18 asistenti, 11 stundu 
pasniedzēji, 6 stundu pasniedzēji no iesaistītiem pamatdarbā 
Terapeitiskās stomatoloăijas katedrā– 1 profesors, 1 asoc. profesors, 4 docenti, 8 
asistenti, 3 stundu ārpus štata pasniedzēji, 6 stundu pasniedzēji no iesaistītiem 
pamatdarbā 
Ortodontija – 1 profesors, 2 docenti, 1asistents 
Mutes, sejas un žokĜu ėirurăija- 1 profesors, 2 asoc. profesori, 4 docenti, 3 asistenti, 8 
stundu pasniedzēji 
Orālā patoloăija- 1 profesors, 3 docenti, 1 asist. v. i., 2 stundu pasniedzēji 
Zobu protezēšana – 1 profesors (stundu pasniedzējs), 2 docenti, 3 asistenti, 8 stundu 
pasniedzēji 
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7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti.  
 
Pasniedzēju regulāra kvalifikācijas un celšana pašaizliedzīgais darbs nodrošina 
pilnvērtīgu studiju programmā paredzētās informācijas apguvi.  
Jaunais stundu plānojums 2003./2004. jādomā novērsīs pasniedzēju pārslodzi. 
Neatrisināts paliek jautājums par finansējumu pasniedzēju kvalifikācijas celšanai, jo tā 
notiek par pasniedzēju personīgiem līdzekĜiem.      
 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 
 
8.1. Studiju programmu finansēšana. 
 
SF studiju programma finansēta no Valsts budžeta līdzekĜiem. Tomēr šis finansējums ir 
nepietiekošs. Struktūrvienību vadītāji veikuši precīzus aprēėinus materiālu izmaksām 
mācību procesa nodrošinājumam paredzētu 1 studenta apmācībai: Orālā patoloăija- 
1280.- Ls, Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra –13 626,1 Ls, Ortodontijas katedra- 
19798,24 Ls, Terapeitiskā stomatoloăija –15 6403.6 Ls, Zobu protezēšanas katedra- 30 
535.94 Ls. Lai spētu nodrošināt studentus ar nepieciešamiem materiāliem mācību 
procesam, 2003. gadā SI valdes sēdē un RSU senātā apstiprināts lēmums par papildus 
iemaksas veikšanu materiāli –tehniskam nodrošinājumam. Iemaksa veikta 2003. gada 
rudens semestrī-  200.Ls (t.i. 40.-Ls mēnesī) un 2004. gada pavasarī 200.Ls, veidojot 
kopējo summu- 400.-Ls gadā. Studentus iepazīstināja ar materiāli- tehniskā 
nodrošinājuma finansējuma izlietojumu 2003./2004. m. g.  
                   Ar 2004. gada rudens semestri iemaksas par materiāli–tehnisko 
nodrošinājumu netiek veikta. Nepieciešamo materiālu iegādei izmantoti studentu 
nopelnītie naudas līdzekĜi, pieĦemot pacientus. 
 
8.2. Auditoriju, semināru telpas, laboratorijas, kabineti: to skaita, lieluma un 
aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 
Bāziskie un medicīniski – bioloăiskie studiju priekšmetu lekcijas un praktiskās 
nodarbības pirmā kursa studentiem notiek RSU auditorijās un attiecīgo struktūrvienību 
mācību telpās, kuras ir atbilstoši iekārtotas un aprīkotas ar nepieciešamo kursa 
apmācības nodrošināšanai. Anatomijas un histoloăijas studiju priekšmetu apguve 
nodrošināta RSU Anatomijas un antropoloăijas institūta auditorijās un mācību telpās, 
kuru aprīkojums un uzskates materiāli ir pietiekami  minēto kursu apguvei.   
Vispārējos klīniskos studiju priekšmetus otrā, trešā, ceturtā un piektā kursa studenti 
apgūst attiecīgās struktūrvienībās, kuras izvietotas RSU klīniskajās bāzēs P. StradiĦa 
klīniskajā slimnīcā, Bērnu klīniskajā slimnīcā, 7. klīniskajā slimnīcā un 1. klīniskajā 
slimnīcā, Psihiatriskajā slimnīca. Onkostomatoloăijas kursu piektā kursa studenti 
apgūst Onkoloăiskajā Centrā. Minēto klīnisko bāžu aprīkojums nodrošina pilnvērtīgu 
šo kursu apguvi.   
Kl īniskā bāze studiju programmas realizācijai zobārstniecības priekšmetos ir 
Stomatoloăijas institūts. 
Katram studentam sestā semestra laikā zobārstnieciskie krēsli (individuālās darba 
vietas) ir pieejami 2 reizes nedēĜā pa 3 – 4 stundām (7 stundas nedēĜā, 17 nedēĜas). 
Septītā un astotā semestra laikā 5 reizes nedēĜā pa 3 – 4 stundām (18 stundas nedēĜā, 32 
nedēĜas). 
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Devītā un desmitā semestra laikā četras reizes nedēĜā pa 4 – 6 stundām (21 stunda 
nedēĜā, 31 nedēĜa). 
Papildus no sestā līdz desmitajam semestrim 540 klīniskās stundas mutes, sejas un 
žokĜu ėirurăijā sastāv no novērošanas, asistēšanas un praktizēšanas vienkāršajā 
ekzodontijā un mutes dobuma ėirurăijā 
Zobārstniecisko krēslu skaits studentu vajadzībām salīdzinot ar 2002./2003. m. g. ir 
tikai 30, jo 5 iekārtas vairs neatbilst tehniskām prasībām klīniskā darba veikšanai. Šīs 
iekārtas ir vairāk kā 20 gadu vecas un tehniski ir pilnībā nolietojusies.  
Orālā patoloăijā, 5. kursa pēdējā semestrī studenti pasniedzēja uzraudzībā konsultē 
slimniekus ar dažādām mutes gĜotādas slimībām Orālās patoloăijas klīnikas telpās. 
 
 
8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 
Lai būtu iespējams paplašināt studentu pašmācības īpatsvaru programmas apgūšanā, 
nepieciešams palielināt nodrošinājumu ar Eiropā atzītām mācību grāmatām RSU 
bibliotēkā (vismaz 5-10 eksemplāri no katras). 
2002./2003. m. g. Ortodontijas katedra pasūtījusi 1 žurnālu abonēšanai RSU bibliotekā 
”American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.”  Žurnāls pieejams 
bibliotekā no 2004. gada. 
 
Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra 2003. gadā oktobrī pasūtījusi sekojošas  
grāmatas: 1. Hill C.M., Girdler N.M.” Sedation in Dentistry.” (3 eks, akceptēti - 2) – 
pašreiz apstrādē; 2. Ord Robert „Oral Cancer: the Dentists Role in Diagnosis.” (5eks., 
akceptēts -2)- bibliotekā 2004.; 3. Zarb George Lekholm „Aging, Osteoporosis and 
Dental Implants.” (1, akcep. – 1)- bibliotekā 2004.g. ; 4. Malamed S.F. Handbook of 
Local Anesthesia. (5 eks., akcep.- 2)- vēl nav piegādāta, 5. R. Richard „ 
Interdisciplinary dentofacial therapy.” (5 eks., akcep. 2)- bibliotekā 2004.g.).  
 
 Terapeitiskās stomatoloăijas katedrā pasūtītas 3 grāmatas: White S.C., Michael J. 
„Oral radiology 4th ed.”, ed. Andreasen J.O. ”Texbook and color atlas of traumatic 
injuries to the teeth.”, Newburn „Cariology ”, un 1 žurnāls „ Journal of the European 
organisation to caries research.” Grāmatas vēl nav saĦemtas. 
 
9. Ārējie sakari. 
 
Fakultātei ir sadarbība ar citām augstskolām ārzemēs: 

14. Oslo universitāte (Norvēăija) 
15. Thromso zobārstniecības skola (Norvēăija) 
16. Gēteborgas universitāte (Zviedrija) 
17. Malmes universitāte (Zviedrija)  
18. Karolinskas universitāte (Zviedrija) 
19. Minhenes Maksimiliāna – Ludviga universitātes „ Zobārstniecības klīnika” 

(Vācija)  
20. Jēnas universitāte  
21. Rostokas universitāte (Vācija) 
22. Velsas universitāte (Lielbritānija) 
23. Kardifas zobārstniecības skola ( Lielbritānija)   
24. ViĜĦas universitāte (Lietuva)  
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25. KauĦas Medicīnas akadēmija (Lietuva) 
26. Taru universitāte (Igaunija)  

 
Notiek akadēmiskā personāla un rezidentu apmaiĦa pieredzes iegūšanai. 2004./2005. m. 
g. plānota sadarbības noslēgšana par līdzdiploma studējošo pieredzes apmaiĦas 
iespējām ārvalstu augstskolās. 
 
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes 
kontekstā   
 
2003./ 2004. m. g. šāda saikne nav veidota.  
 
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām sava valsti un ārvalstis. 
 
Stomatoloăijas fakultāte ir “Association for Dental Education in Europe (ADEE)” 
biedrs. Fakultātes pārstāvji katru gadu piedalās asociācijas rīkotajos pasākumos, kuros 
iesaistīto valstu pārstāvji (ASV, Anglija, Dānija, Zviedrija, Vācija, Francija, Rumānija, 
Grieėija, Igaunija, Lietuva u.c.) apspriež studiju programmu pilnveidošanas un studentu 
apmācības uzlabošanas jautājumus. 2004. gada septembrī ADEE sanāksme notika 
Kardifā ( Anglija). 
RSU ir arī ADEE biedrs un aktīvi piedalījās DENTED II pasākumos. 
 
 
9.3 Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programma (sadalījums pa valstīm)  
 
Ārvalstu docētāji 2003./ 2004. m. g. fakultātes darbībā nebija iesaistīti. 
 
9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm) 
 
2003./ 2004. m. g. pavasarī 4. kursa studenti V. Baranova un G. Černovskis piedalījās 
Rostokas universitātes Medicīnas fakultātes Stomatoloăijas nodaĜas mācību darbā. 
 
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm) 
 
 2003./ 2004. m. g. fakultātē studēja 10 ārvalstu studenti- 6 no Izraēlas, 2 - no Kanādas, 
1-no Sīrijas, 1- no Šveices.  
No 8.03. - 22. 03. 2004. fakultātē mācību procesā un nodarbībās piedalījās studenti- 
Maiks Bernhardts, Thorsten Meyer - Flotho, Markus Diuger, Andre Bocola no 
Rostokas universitātes Medicīnas fakultātes Stomatoloăijas nodaĜas. 
 
 
RSU Stomatoloăijas fakultātes dekāne, profesore                Ingrīda Čēma  
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SaskaĦots Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes sēdē 
2006.gada  16.janvārī 
Protokola Nr. 19 

Apstiprināts Rīgas StradiĦa universitātes 
Senāta sēdē 
2006. gada 17. janvārī 
Protokola Nr. 1-2/17.01.2006. 

 
Studiju programmas „Zobārstniecība” 

pašnovērtējums par 2004./2005. akadēmisko gadu. 
 
 

Atbildīga par programmas realizāciju ir Rīgas StradiĦa universitātes Stomatoloăijas 
fakultāte 
 
Ievads 
 
Līdz 1991. gadam stomatologa izglītību ieguva pēc vienotas programmas visā bijušajā 
PSRS teritorijā. Stomatologa studiju programma bija medicīniski orientēta, tieši ar 
stomatoloăiju saistīto studiju priekšmetu īpatsvars programmā sasniedza tikai nepilnus 
40%. 
Pēc Latvijas Republikas nodibināšanās 1991. gadā sākās reformas stomatologu 
izglītībā. Latvijas Medicīnas akadēmijas Stomatoloăijas fakultātē realizējamā studiju 
programma 1993. gadā tika mainīta vadoties pēc Eiropas Savienības (ES) 1978. gada 
direktīvām, kuras spēkā arī patreiz (Directive 78/687/EEC). Kopš 1993. gada 
programmā ar zobārstniecību tieši saistīto studiju priekšmetu īpatsvars ir apmēram 
60%, kas ir atbilstošs prasībām, lai absolventi varētu iegūt zobārsta grādu. Nepārtraukti 
turpinās darbs pie studiju programmas tālākas harmonizēšanas un piemērošanas 
nacionālajām vajadzībām. Saistībā ar savstarpēju profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
ES, studiju programmas zobārstniecībā tiek sakārtota un precizēta, lai pilnībā atbilstu 
ES sektoriālo direktīvu par zobārsta izglītību un kvalifikāciju prasībām. 
 
Rīgas StradiĦa universitātes Stomatoloăijas fakultāte ir ADEE (Association for Dental 
Education in Europe) biedrs. Fakultāte ir iesaistīta ES finansētos projektos zobārstu 
izglītības tālākai pilnveidošanai un iespējamai konverăēšanai Eiropā - DentEd un 
DentEdEvolves. Informācijai par projektiem skatīt mājas lapu http://www.dented.org 
 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 
 
Studiju programmas zobārstniecībā mērėis ir sagatavot kvalificētus zobārstus, kuru 
zināšanas un praktiskās iemaĦas ir pietiekamas, lai sāktu praktizēt vispārējā 
zobārstniecībā – ārstēt pacientus ar mutes dobuma un zobu saslimšanām, kā arī veikt 
praktiskus un sabiedrību izglītojošus pasākumus minēto saslimšanu profilaksei.   

Programmas uzdevumi: 

•      Sniegt kvalitatīvas un augstākai izglītībai atbilstoša apjoma zināšanas 
fundamentālo zinātĦu pamatdisciplīnās, medicīniski- bioloăiskos studiju priekšmetos; 

•      Sniegt pietiekošas teorētiskās un praktiskās zināšanas ar vispārējo medicīnu 
saistītos studiju priekšmetos; 
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•      Sniegt kvalitatīvas teorētiskās zināšanas un sekmēt praktisko iemaĦu un noteiktu 
prasmju apgūšanu ar specialitāti saistītos, specializētos studiju priekšmetos; 

•      Veicināt profesionālas attieksmes un izturēšanās apgūšanu, kas sekmētu efektīvas 
sadarbības veidošanu starp pacientiem un kolēăiem; 

•      Motivēt noteiktas attieksmes veidošanu, kas pamudinātu turpināt profesionālas 
attīstības izaugsmi un apzināties mūžilgas izglītības nepieciešamību.  

Fakultātes absolventi iegūst zobārsta grādu. Absolventi ir tiesīgi praktizēt vispārējā 
zobārstniecībā sertificēta zobārsta uzraudzībā vai turpināt izglītību pēcdiploma studiju 
programmās ortodontijā, zobu protezēšanā, endodontijā, periodontoloăijā, bērnu 
zobārstniecībā vai mutes, sejas un žokĜu ėirurăijā. Pēc prakses, kas ilgst ne mazāk kā 2 
gadus, var kārtot eksāmenu sertifikāta iegūšanai, kas dod tiesības patstāvīgi praktizēt 
vispārējā zobārstniecībā, kā arī atvērt privātpraksi.   

Par atbilstības sertifikāta prasībām novērtēšanu ir atbildīga Latvijas Zobārstu asociācija. 
Divu gadu prakses periodu Latvijas Zobārstu asociācija noteikusi, lai jaunie speciālisti 
padziĜinātu savas profesionālās zināšanas, pilnveidotu praktiskās iemaĦas un uzkrātu 
klīnisko pieredzi.  

 
2. Studiju programmas struktūra. 
 
2.1.  Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgas programmas sadaĜās. 
IzmaiĦu analīze un pamatojums. Studiju priekšmetu programmu sadalījuma atbilstība 
valsts standartiem (Ministru kabineta noteikumiem) 
 

Studiju saturs ir atbilstošs Latvijas Zobārstu asociācijas izstrādātajam un Labklājības 
ministrijas apstiprinātajam Zobārsta specialitātes nolikumam (Labklājības ministrijas 
1999.gada 18.maija rīkojums Nr.152).  

Programmas saturs un apjoms ir atbilstošs prasībām, kādas tiek izvirzītas gan 
pretendentiem, lai turpinātu studijas rezidentūrā kādā no augstāk minētajām 
specialitātēm, gan sertifikācijas eksāmena kārtošanai zobārstniecībā.   

Studiju saturs ir atbilstošs ES direktīvām (Directive 78/687/EEC). Jaunā zobārsta 
klīniskās kompetences līmenis vadoties pēc programmas satura ir atbilstošs Eiropas 
Savienības dokumentos noteiktajam (Advisory committee on the training of dental 
practitioners XV/E/8316/8/93-EN Orig. version modified on 10.11.98).   

Studiju programmas vadīšana notiek atbilstoši RSU normatīvajiem aktiem, instrukcijai 
par studijām RSU. Procesa pilnveidošana norisinājusies kopš 2003. gada janvāra, 
apstiprinot RSU Stomatoloăijas fakultātes nolikumu, kurā aprakstīta fakultātes Domes 
darbība, kuras sastāvā ietilpst arī divi Studējošo pašpārvaldes izvirzīti studējošo 
pārstāvji. Studējošo pārstāvjiem Domē lēmumu pieĦemšanā ir veto tiesības.   

Studiju saturu pilnveidojot un harmonizējot, Ħemti vērā arī Eiropas Zobārstu izglītības 
asociācijas (ADEE) izstrādātie dokumenti: ”Paper on profile and competences for the 
new European Dentist” (2004), kas ir spēkā līdz 2009. gadam un „Curriculum 
Structure&European Credit Transfer System for European Dental Schools” (2005), kas 
ir spēkā līdz 2010. gadam.    

Periodā pēc 2000. gada pastāvīgi notikusi programmas harmonizācija un sakārtošana, 
studiju priekšmetu nosaukumu maiĦa (nemainot saturu), lai studiju priekšmetu 
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nosaukumi un programmas saturs būtu atpazīstami salīdzinot ar studiju priekšmetu 
nosaukumiem iepriekš minētajās ES direktīvās. Programmu sakārtošanas darbs 
turpinājās arī 2003., 2004. un 2005. gadā. Vairākās studiju priekšmetu programmās 
notikusi arī saturiska pilnveidošana - skaidri formulēti sasniedzamo teorētisko zināšanu, 
kā arī noteiktu praktisko iemaĦu līmeĦi, lai sekmīgi apgūtu priekšmetu.  

2000./2001. un 2001./ 2002. m. g. studiju ilgums bija 5 gadi jeb 171 nedēĜa, kas 
sastāvēja no 6127 stundām. 2002./2003. m. g. kopējais stundu skaits bija -  6241. 
2003./2004.m.g kopējais stundu skaits bija 6192, kas apvienoja A, B, C studiju 
priekšmetus Tomēr šeit nav ietverts studentu patstāvīgais darbs. 2003./2004.m.g rudenī, 
uzsākta studijas programmā esošo kontaktstundu pārskatīšana, stundu plānošana 
studentu pastāvīgam darbam un darba slodzes izteikšana kredītpunktos (KP).  

2004./2005.m.g studiju plānā, studiju ilgums 162 nedēĜas, kas kopā veido 8000 stundas 
(kontaktstundas + pastāvīgā darba stundas). Studenta darba slodze gadā ir 40 KP jeb 
1600 stundas (5 gados = 200 KP. Viens KP veido 40 stundas. Lai pielīdzinātu Eiropas 
Savienības prasībām, esošie 40 KP reizināti ar koeficientu 1,5, iegūstot 60 KP (5 gados 
= 300 KP).   

Izdalīti A studiju priekšmeti, kas veido obligāto zināšanu minimumu, kas tiek 
pārbaudīti Valsts pārbaudījumu laikā un ir pietiekams atbilstošai kvalifikācijas līmeĦa 
iegūšanai. 2004./2005. mācību gada studiju programmā ietverti 59 atšėirīgi A 
kategorijas studiju priekšmeti, kopā veidojot 4480 stundas. 1. studiju gadā A studiju 
priekšmeti veidoja 35 KP36 , 2. studiju gadā- 36 KP, 3 studiju gadā- 36,5 KP, 4. studiju 
gadā -36 KP, 5. studiju gada – 38 KP. Jaunajā 2005./2006.m. g. studiju plānā veiktas 
attiecīgas korekcijas, lai novērstu daĜskaitĜa esamību 3 studiju gadā.     

B kategorijas studiju priekšmeti – obligātais izvēles studiju priekšmeti, kuru apguve 
tiek pārbaudīta, atbilstošā studiju priekšmeta programmas nobeigumā. Ja students ir 
izvēlējies attiecīgo studiju priekšmetu, tas kĜūst obligāts kā A kategorijas studiju 
priekšmets. 2004./2005. mācību gada studiju programma studentiem piedāvā izvēli no 
38 atšėirīgiem B kategorijas studiju priekšmetiem. Studentam jāizvēlas attiecīgo B 
priekšmetu skaits, lai kopēja KP slodze gadā būtu 40 KP.    

C kategorijas studiju priekšmets- brīvās izvēles studiju priekšmeti. 2004./2005. mācību 
gada studiju programma piedāvā studentiem izvēli no 9 atšėirīgiem C kategorijas 
studiju priekšmetiem. Studentiem ir iespēja izvēlēties arī vienu C studiju priekšmetu, lai 
kopā ar attiecīgiem B un A studiju priekšmetiem veidotu 40 KP gadā.  

2.2. Studiju priekšmetu pogrammu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, tās 
nepieciešamība. 

Pamatojoties uz DentEd rekomendācijām (DentEd vizīte RSU Stomatoloăijas fakultātē 
notika 17.-21. jūnijā 2000. gadā) mērėtiecīgi tikusi paplašināta studiju priekšmeta 
programma iekšėīgajās slimībās, lai studenti spētu ārstēt mutes dobuma saslimšanas 
pacientiem ar vispārējām saslimšanām. Paplašināšana notikusi samazinot apjomu citās 
studiju priekšmetu programmās, kurās apgūst vispārējās saslimšanas. Periodā pēc 2000. 
gada pastāvīgi notikusi programmas harmonizācija un sakārtošana, studiju priekšmetu 
nosaukumu maiĦa (nemainot saturu), lai studiju priekšmetu nosaukumi un programmas 
saturs būtu atpazīstami salīdzinot ar studiju priekšmetu nosaukumiem iepriekš 
minētajās ES direktīvās.  

Ar 2001./ 2002. m. g. pāriets uz noteiktu secīgumu gĜotādas slimību apgūšanā, izmainot 
studiju priekšmeta programmu arī saturiski. Jaunā pāreja turpinājās 2002./2003. m. g. 
Vispirms, ceturtā kursā studenti, apgūst mutes gĜotādas slimības, kārtojot eksāmenu 
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ziemas sesijas laikā. Piektā kursā studenti 9. semestrī iepazīstas ar sistēmu slimību 
izpausmēm mutes dobumā, ar sekojošām slimnieku konsultācijām pasniedzēja 
uzraudzībā 10. semestrī.  

Sākot ar 2003./2004. m. g., trešajā studiju gadā ietvertas noteiktas stundas 
medicīniskajā ăenētikā, saistot sniegto informāciju ar klīniskām situācijām, patoloăijas 
labākai izpratnei. Uzsākta zobu protēžu tehniskās laboratorijas kursa apguve un ar 
2004./2005. m.g., okluzoloăijas un profesionālās ētikas kursa apguve.   

Gerostomatoloăija pārcelta no ceturta studiju gada uz piekto studiju gadu, dodot iespēju 
studentiem kompleksi izmantot savas zināšanas, apgūstot šo studiju priekšmetu.   

Turpinot programmas sakārtošanas darbu 2004. un 2005 gadā, Ħemtas vērā Eiropas 
zobārstu asociācijas (ADEE) sanāksmēs 2003. gadā Drēzdenē un 2004. gadā Kardifā 
izteiktās rekomendācijas.   

 
3. Studiju programmas realizācija.  
 
3.1. IzmaiĦu studiju formas: lekcijas, semināri, labratorijas darbi, individuālais darbs, 
komandas darbs (mazo grupu) darbs. Izmainīto formu apraks, izvēles pamatojums un 
analīze.   

Studiju programma ir klasiska, tā sastāv no lekcijām, semināriem, laboratorijas 
darbiem, praktiskajām nodarbībām, klīniskās prakses, slimības vēsturu rakstīšanas, 
klīnisko gadījumu prezentācijām, literatūras apskatu prezentācijām, pētniecības 
projekta noformēšanas un prezentācijas auditorijā. Studiju procesā tiek izmantoti datori, 
multimediji un internets. Programmā tiek izmantoti klīnisko gadījumu analīze un 
problēmu risināšanas elementi. Pēdējos gados uzmanība tiek pievērsta, lai studijās tiktu 
uzsvērta uz zinātniskiem pētījumiem pamatotu atzinumu un ārstēšanas metožu 
apgūšana (evidence based dentistry, medicine), nevis autoritatīvu atzinumu 
iemācīšanās.  

Galvenā studēšanas motivācija ir zināšanu pielietošanas nepieciešamība klīnikā 
strādājot ar pacientu. Studiju priekšmetu programmās skaidri formulētas prasības un 
pārbaudes veidi. Klīnikā pastāv praktiskā darba normas, kas izpildāmas, ja ir adekvāts 
teorētisko zināšanu līmenis un regulāri trenētas praktiskās iemaĦas.  

SaskaĦa ar veiktajām izmaiĦām studiju programmās, paredzēts noteikts, pastāvīgam 
darbam atvēlētais laiks, kas Ĝaus studentiem sistematizēt savas zināšanas, atkārtot 
apgūto materiālu, paplašināt zināšanas, izmantot RSU un Medicīniskajā bibliotēkā 
pieejamo literatūru.     

Pirmajā studiju gadā un otrā studiju gada III semestrī studentu skaits grupā 10-12, sākot 
ar IV semestri studijas notiek grupās pa 8 studentiem katrā.   

Regulāri notiek klīnisko gadījumu analīze un apspriešana klīniskajās praktiskajās 
nodarbībās. Studentu darbs ar pacientiem norit tiešā pasniedzēju vadībā.   

Kl īnisko studiju priekšmetu apguvei zobārstniecībā praktisko nodarbību laikā katram 
studentam ir sava darba vieta (izĦemot mutes, sejas un žokĜu ėirurăiju, orālā patoloăiju, 
ortodontiju). Pasniedzēju studentu skaita attiecības šo nodarbību laikā ir 1 : 4 (2 : 8).  
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3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja 
kontaktnodarbības sastāda vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums.  

 

Sākot ar 2003./2004. m. g. pārskatīts studiju priekšmetu kontaktstundu skaits, noteikts 
attiecīgais kredītpunktu skaits un izdalīti noteiktas kategorijas studiju priekšmeti - A, B, 
C. 2004./2005. Studiju programma veidota atbilstoši Latvijas likumdošanai. 
Humanitārajos studiju priekšmetos plānojot KP lielumu, ievērota attiecība 50% 
kontaktstundas un 50% studenta pastāvīgā darba stundās. Vispārējos, medicīniski –
bioloăiskos, preklīniskajos un klīniskajos studiju priekšmetos ievērota attiecība 70% 
kontakstundas un 30% stundu atvēlētas pastāvīgam darbam. Viens (1) KP ir atbilstošs 
40 stundām, kas veido 1600 stundas gadā. Studiju programmas ilgums ir 5 gadi (162 
nedēĜas), ar 5600 kontakta stundām, 8000 kopējo stundu skaitu (kontakta + pastāvīgā 
darba).    

3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėim un uzdevumiem 
(pielikumā plāns par iepriekšējo akadēmisko gadu) 

 

 Studenti iegūst akadēmiskās zināšanas, praktiskā un profesionālā darba iemaĦas. 
Studiju laikā tiek apgūti bāziskie studiju priekšmeti, medicīniski – bioloăiskie studiju 
priekšmeti, vispārējās medicīnas studiju priekšmeti un studiju priekšmeti, kas tieši 
saistīti ar zobārstniecību.  

Pirmajā studiju gadā galvenie ir bāziskie un medicīniski – bioloăiskie studiju 
priekšmeti - anatomija, histoloăija, ėīmija, fizika, bioloăija, latīĦu valoda, angĜu valoda 
u.c. Pastāv iespēja studēt arī citas svešvalodas. Minētās studiju priekšmetu programmas 
ir veidotas speciāli zobārstniecības studentiem, Ħemot vērā integrāciju ar vēlākajām 
speciālajām studiju priekšmetu programmām. Jau pirmajā studiju gadā studenti apgūst 
dentālo anatomiju un biomateriālu mācības pamatus.  

Studentiem ir iespējas izvēlēties arī noteiktus B un C studiju priekšmetus- padziĜināt 
zināšanas datorikā, vispārējā medicīniskā ėīmijā, vitamīnos un kofermenta bioėīmijā, 
praktiskā anatomijā, antropoloăijā un antropoăenēzē, atsevišėos fizikas jautājumos, 
medicīniskajā vēsturē un deontoloăijā, zobārsta veselības uzturēšanas un ergonomikas 
jautājumos. Jau no pirmā kursa studentiem tiek mācīta uzvedības kultūra un etiėete.   

Studentiem, ar padziĜinātu zinātnisku interesi medicīniski- bioloăiskos priekšmetos ir 
iespēja no pirmā kursa darboties fakultātes studentu zinātniskajā pulciĦā ©. Lai 
saĦemtu ieskaiti, jāizstrādā tēzes un jāpiedalās RSU studentu zinātniskā konferencē vai 
kādā ārvalstu studentu zinātniskā konferencē.   

Studentiem pirmajā un otrajā kursa ir iespējams izvēlēties kādu no sev noderīgiem 
sporta veidiem.   

Otrajā un trešajā studiju gadā studē sekojošus A studiju priekšmetus: normālā 
fizioloăija, mikrobioloăija, ăenētika, farmakoloăija, patoloăiskā anatomija, patoloăiskā 
fizioloăija. Studijas notiek studiju priekšmetu programmās, kas orientētas uz vispārējo 
saslimšanu apgūšanu: vispārējā ėirurăija, dermatoveneroloăija, iekšėīgās slimības, 
infekciju slimības, pediatrija, otorinolaringoloăija un to saistība ar mutes dobuma 
saslimšanām. Vienlaicīgi notiek studijas mutes, sejas un žokĜu rajona topogrāfiskā 
anatomijā un operatīvā ėirurăijā, operatīvās zobārstniecības preklīniskajā kursā, 



 66
 
 

rentgenoloăijā- radioloăijā, stomatoloăisko saslimšanu profilaksē, orālā mikrobioloăijā, 
orālā morfoloăijā. Studenti iegūst praktiskās iemaĦas uz fantomu galvām veidojot 
kavitātes mākslīgos zobos. Studenti iemācās noĦemt nospiedumus zobu protēžu 
izgatavošanai, iemācās izdarīt injekcijas anestēzijai mutes dobumā, praktizē profilakses 
un mutes dobuma higiēnas procedūras. Pirms praktiskā darba uzsākšanas ar pacientiem 
obligāti jāapgūst neatliekamās palīdzības algoritms gan teorētiski, gan praktiskos 
treniĦos uz datorizēta manekena (realizē mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas studiju 
priekšmeta programmā 5. semestrī, atkārtoti 10. semestrī). Studenti apgūst arī 
profesionālās ētikas jautājumus. Sākot ar trešā studiju gada, sesto semestri, studenti 
strādā klīniskā praktiski ar pacientiem.   

Ir iespējas izvēlēties arī noteiktus B un C studiju priekšmetus- padziĜināt zināšanas 
okluzoloăijā, orālā mikrobioloăijā, šūnas enerăētikā, speciālajā fizioloăijā un orālajā 
fizioloăijā, izzināt histoėīmijas jautājumus un tā nozīmi patoloăijā procesu 
diferenciāldiagnostikā, embrioloăijā, okluzoloăijā, saskarsmes psiholoăijā; paplašināt 
zināšanas klīniskajā imunoloăijā, iekšėīgajās slimībās, otolaringoloăijā, 
ekspresdiagnostikas metodēs u. c.   

Ceturtajā un piektajā studiju gadā studenti apgūst galvenokārt klīniskos A priekšmetus 
specialitātē. Studenti ārstē pacientus ar dažādām saslimšanām mutes dobumā un 
vienlaicīgi studē sekojošus studiju priekšmetus: terapeitiskā stomatoloăija (karioloăija 
un endodontija), periodontoloăija, mutes, sejas un žokĜu ėirurăija, zobu protezēšana, 
bērnu zobārstniecība un ortodontija. Paplašina zināšanas rentgenoloăijā- radioloăijā, 
klīniskā farmakoloăijā, vides medicīnā, gerontoloăijā, psihosomātiskā medicīnā un 
psihoterapijā, ekonomikā un uzĦēmējdarbībā. Studenti veic arī pētniecisko darbu, kas ir 
literatūras apskats par izvēlētu tēmu.  

Studentiem ir iespējas izvēlēties arī noteiktus B un C studiju priekšmetus – kā 
nodrošināt efektīvu saskarsmi ar pacientu bērna vecumā, padziĜināt savas zināšanas 
zobu protēžu, zobu tehniskās laboratorijas kursā, implantu izmantošanā protezēšanā un 
okluzoloăijā, kā pareizi plānot integrēto ārstēšanu, preprotētiskā ėirurăijā, sistēmu 
slimību izpausmēs mutes dobumā, dermatoloăijā ar sistēmu slimību izpausmēm u.c.   

Attiecība medicīniskiem studiju priekšmetiem pret ar zobārstniecību saistītiem veido 
40% : 60% .  

Ar zobārstniecību saistītie priekšmeti veido 2794 stundas, kas veido 62% no kopējo 
stundu skaita, kas ietver lekcijas, seminārus, laboratorijas darbus, praktizēšanu uz 
fantomu galvām, novērošanu, asistēšanu, praktisko darbu ar pacientiem.  

Ar zobārstniecību saistītam klīniskam darbam veltītas 1710 stundas, kas veido 38% no 
kopējo kontaktstundu skaita, jeb 61% no ar zobārstniecību saistītiem studiju 
priekšmetiem (skat. tab. Nr.1 ).  

Praktiskam darbam ar slimnieku paredzētas – 1179 stundas jeb  26% no kopējā  
programmas kontaktstundu skaita jeb 42%  no ar zobārstniecību saistītiem studiju  
priekšmetiem. Šeit nav ietvertas mutes, sejas un žokĜu ėirurăija, mutes medicīna un 
patoloăija, rentgenoloăija, fantomu kurss.  

Sākot ar 3 studiju gadu (no sestā semestra) studenti strādā 3-4 stundas 2 reizes nedēĜā 
praktiski (7 stundas nedēĜā, 17 nedēĜas).  

Ceturtajā studiju gadā - 3-4 stundas, 4 reizes nedēĜā (18 stundas nedēĜā, 32 nedēĜas).  

Piektajā studiju gadā – 4-6 stundas, 4 reizes nedēĜā (21 stunda nedēĜā, 30 nedēĜas).  
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Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijā, sākot ar trešo studiju gadu līdz pat pēdējam studiju 
gadam, klīniskā darbā studenti pavada 410 stundas, kas ietver novērošanu, asistēšanu, 
praktisko darbu ar pacientiem ambulatorajā ėirurăijā.   

Fantomu kurss sākas otrajā studiju gadā.  

Eiropas valstu zobārstu izglītībā tiek pievērsta liela uzmanība klīnisko prasmju un 
iemaĦu apgūšanai (klīniskā kompetence). RSU programmas saturs un stundu apjoms, 
kas paredzēts studentu tiešajam darbam ar pacientiem ir pietiekošs. Tomēr ir problēmas 
ar pacientu nodrošinājumu klīniskajām nodarbībām, jo pacientiem par ārstēšanos pie 
studentiem ir jāmaksā. Nepieciešams papildus finansējums, kas segtu pacienta 
ārstēšanas izmaksas. Ārstēto saslimšanu un / vai pacientu skaitam jāatbilst studiju 
programmai, kas saturiski nodrošinātu klīniskās kompetences apgūšanu nepieciešamajā 
līmenī.  

Kvalitātes pilnveidošanas sistēma norisinās arī atbilstoši ISO – 9000 procesu 
realizācijai, kas nodrošina nepārtrauktu darbību kvalitātes uzlabošanai.  

 
4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
 
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 
mijiedarbība. 

Akadēmiskais personāls ir pastāvīgi iesaistīts zinātniskajā pētniecības darbā, kura viens 
no gala rezultātu novērtējamās daĜas ir publikācijas starptautiski citējamos izdevumos. 
Informāciju iespējams iegūt ikgadējā RSU Bibliogrāfijas un medicīnas informācijas 
nodaĜas izdotajā bibliogrāfiskajā rādītājā (skat. Tab.). 2004./2005. m. g. akadēmiskais 
personāls bija iesaistīts un turpināja piedalīties 15 dažādu pētījumu izstrādē.  

Publikāciju un tēžu skaits katedrās 

  

Katedra 2001.gads 2002. gads 2003. gads 2004. gads 

Terapeitiskās 
stomatoloăijas 
katedra 

7 raksti 

4 tēzes 

5 raksti 

7 tēzes 

13 raksti 

6 tēzes 

6 raksti 

8 tēzes 

Mutes, sejas un 
žokĜu ėirurăijas 
katedra 

1 raksts 

18 tēzes 

16 raksti 

14 tēzes 

7 raksti 

11 tēzes 

6 raksti 

23 tēzes 

Zobu 
protezēšanas 
katedra 

2 raksti 

3 tēzes 

4 raksti 

2 tēzes 

7 raksti 

2 tēzes 

7 raksti 

6 tēzes 

Ortodontijas 
katedra 

1 raksts 

8 tēzes 

9 raksti 

9 tēzes 

14 raksti 

1 tēzes 

4 raksti 

3 tēzes 

Orālās 
patoloăijas 
katedrā 

4 raksti 

12 tēzes 

9 raksti 

5 tēzes 

5 raksti 

2 tēzes 

9 raksti 

8 tēzes 

2004. gadā aizstāvēta 1 disertācija Ortodontijas katedrā un 2005. gadā, 1 Terapeitiskās 
Stomatoloăijas katedrā.  
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4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskā darbā. Kursa, bakalaura, maăistra darbu tēmu 
atbilstība studiju programmas saturam  

 

Viens no patstāvīgā darba veidiem ir pētnieciskais projekts, kuru students veic 
pasniedzēja vadībā. Tas ir literatūras apskats par iepriekš izvēlētu tēmu vai literatūras 
un personīgu pētījumu rezultātu apskats. Tā izstrādes mērėis ir sekmēt speciālista 
sagatavošanu, kas praktiskā darbā spēj radoši analizēt un apgūt dažādu faktu materiālu, 
izdarīt teorētiskus vispārinājumus, pamatot savus secinājumus un priekšlikumus. 
2002./2003. akadēmiskā gadā pētnieciskā projekta aizstāvēšanu, pielīdzināja 
atsevišėam eksāmenam un tā vērtējumu uzrādīja diploma pielikumā. Kopš 2003./2004. 
m. g. pētnieciskais projekts nav pielīdzināts atsevišėam eksāmenam.   

Stomatoloăijas fakultātē darbojas studentu zinātniskais pulciĦš, kura biedri iesaistās 
pētījumu veikšanā akadēmiskā personāla vadībā. Studentu zinātniski pētniecisko 
projektu novērtējamais produkts ir tēžu izstrādāšana, lai piedalītos RSU Studentu 
zinātniskajā konferencē un starptautiskās studentu konferencēs. Katru gadu viens no 
studentiem prezentē sava patstāvīga pētījuma rezultātus Dentsply rīkotajā 
starptautiskajā studentu konferencē Kopenhāgenā. 2003. gadā stud. K. Stāmers 
piedalījās Dentsply rīkotajā starptautiskajā studentu konferencē Kopenhāgenā ar stenda 
referātu „Morphology and Function of Rabit Salivary Gland afera , Carotis communis 
ligature.”, 2004. gada martā IV kursa studente V. Baranova piedalījās Amsterdamā ar 
stenda referātu “ Dental Anomalies in patients with cleft lip and palate.”, 2005 gadā III 
studiju gada studente I. Maldupe ar stenda referātu „Kariess saistībā ar fluorīdu līmeni 
Latvijā, dzeramajā ūdenī.”   

Vairāki fakultātes studenti katru gadu regulāri piedalās ar mutiskiem un stenda 
referātiem RSU studentu zinātniskajā konferencēs.  

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

 Zināšanas un prasmes netiek novērtētas anonīmi, kas varētu radīt šaubas par 
objektivitāti. Vērtēšana ir daudzveidīga, tā notiek dažādās katedrās atšėirīgi, kas varētu 
paaugstināt objektivitāti. Pastāv apelācijas iespējas. 2004./2005 m.g., arī studiju 
semestru pārbaudījumos, studentu atbildes ierakstītas audiokasetēs.  

Pirms klīniskajos studiju priekšmetos dažādas pārbaudes notiek studiju kursa laikā, 
ieviesti arī datorizēti testi.   

Kl īniskajās katedrās notiek studentu zināšanu vērtējuma, uzstāšanās semināros, 
attieksme pret pacientiem un personālu, informācijas par klīnisko gadījumu 
prezentāciju kvalitāti uzkrāšana. ěoti svarīga ir studentu praktisko spēju pārbaude 
zobārstniecībā. Terapeitiskās Stomatoloăijas katedrā, studentu praktiskā darba 
vērtējumā izmantota Minhenes Maksimiliāna – Ludviga universitātes „Zobārstniecības 
klīnikā izstrādātā „punktu „ vērtējuma sistēmu, kuru katedras pasniedzēji pilnveidojuši. 
Septītajā semestrī studentiem jāsaĦem ieskaite par zoba atjaunošanu pacientam. Šī 
pārbaude palīdz novērtēt katra studenta manuālās spējas gandrīz 2 gadus pirms gala 
pārbaudījumiem.   
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Valsts pārbaudījums (VP) Stomatoloăijas fakultātē ir kompleksa studenta teorētisko 
zināšanu un praktisko iemaĦu pārbaude, kas noritējusi 5 etapos 10. semestra laikā. VP 
notiek atbilstoši Nolikumam, kurš katru gadu tiek pārskatīts un apstiprināts Dekānu 
padomes sēdē. VP komisijas sastāvā ietilpst augstskolas prorektors, fakultātes dekāns, 
stomatoloăisko disciplīnu katedru vadītāji, pārstāvji no Latvijas Zobārstu asociācijas 
valdes un darba devēju institūcijām. Eksaminētāji ir attiecīgo disciplīnu pasniedzēji un 
docētāji.  

Praktiskā darba iemaĦas tiek pārbaudītas akumulētā un integrētajā pārbaudē maijā. 
Vienlaicīgi terapeitiskajā stomatoloăijā, zobu protezēšanā, mutes, sejas un žokĜu 
ėirurăijā, kā arī bērnu zobārstniecībā un ortodontijā tiek novērtēta studentu prasme 
kompleksā stomatoloăisko slimību diagnosticēšanā, integrētās ārstēšanas plānošanā un 
dokumentācijas izpildīšanā, rentgena uzĦemšanā un novērtēšanā.  

Teorētiskais pārbaudījums notiek maijā, jūnijā. Norit četri mutiskie pārbaudījumi 
sekojošās stomatoloăijas disciplīnās: terapeitiskajā stomatoloăijā, zobu protezēšanā, 
ortodontijā un mutes, sejas un žokĜu ėirurăijā un orālajā patoloăijā.  

Pētnieciskais projekts, praktiskā darba iemaĦas akumulētajā pārbaudījumā, zināšanu 
integrētajā pārbaudījumā un mutiskajos pārbaudījumos tiek vērtētas pēc 10 ballu 
sistēmas.  

Minimālais ballu skaits katrā pārbaudījumā, lai tas būtu izturēts ir 4 (četri). Kopējā 
atzīme veidojas kompleksi kā summējošā atzīme noteiktā priekšmetā (skatīt VP 
nolikumu 2004./2005. akadēmiskā gadā Stomatoloăijas fakultātē).  

Neviena pārbaudījuma novērtējums nav anonīms, kas neapšaubāmi var padarīt 
vērtējumu subjektīvu. Tomēr VP norise ir pietiekami komplicēta, tajā iesaistīti vairāki 
eksaminētāji, kas savukārt novērtējumu padara mazāk subjektīvu. VP laikā studenta 
atbilde tiek ierakstīta audiokasetē. Trīs dienu laikā ir iespējama VP vērtējuma 
apelācija.    

5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtraukta novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra 
beigās). Izvēles pamatojums 

 RSU studiju kursa gaitā zināšanas tiek pārbaudītas ar dažādām metodēm, izvēloties 
atbilstošākās kursa uzdevumam un mērėiem. Atbilstošajā katedrā pasniedzēji informē 
studentus par zināšanu pārbaudes veidiem, norisi un prasībām katra studiju priekšmeta 
kursa sākumā. Vairākos studiju priekšmetos studenti katras nodarbības sākumā raksta 
īsu kontroldarbu. Pabeidzot apgūt noteiktu tēmu, tiek kārtots kolokvijs.   

Katra semestra beigās studentam ir jānokārto programmā noteiktie eksāmeni un 
ieskaites. Tikai pēc visu pārbaužu sekmīgas nokārtošanas students var turpināt studijas 
nākošajā kursā. 

Pabeidzot studiju kursu kādā no priekšmetiem, pastāv divu veidu zināšanu novērtējums: 
ieskaite (vērtējums ieskaitīts vai neieskaitīts) un eksāmens (vērtē pēc 10 ballu sistēmas 
atbilstoši pastāvošajai instrukcijai).   

A - kategorijas studiju priekšmetu kursu nobeigumā parasti ir eksāmens. 

B - kategorijas studiju priekšmetu kursu  nobeigumā ir ieskaite. 

C –kategorijas studiju priekšmetu pabeidzot var būt ieskaite.  
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6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 
6.1. Studējošo aptauja (par studiju procesa organizācijas kvalitāti u.c.) rezultāti un 
analīze  
 
Studiju programmas novērtēšanai izmantota studentu anonīma anketēšana. Anketa 
iepriekš apspriesta un apstiprināta fakultātes Domes sēdē 2003. gada 19. martā. Aptauju 
katras katedras ietvaros un fakultāte kopumā, parasti organizē rudens semestra vai 
mācību gada beigās. Aptauja veikta 2003. gada pavasarī, kurā piedalījās 1. kursa (n=15) 
un 5. kursa studenti (n=20). Attiecīgo struktūrvienību sēdēs analizētas studentu 
norādītās nepilnības, izteiktā kritika un ieteikumi.   

2004.gada aprīlī un maijā RSU mācību daĜa organizēja studentu aptauja par studiju 
procesu, mācību priekšmetiem un pasniedzējiem Terapeitiskās stomatoloăijas un Zobu 
protezēšanas katedrās.  

Vērtējumu par Terapeitiskās stomatoloăiju sniedza 44 studenti, par Zobu protezēšanu- 
52 studenti. ěoti lielu interesi par terapeitisko stomatoloăiju -41%, par zobu 
protezēšanu- 29%. Liela un Ĝoti liela interese par terapeitisko stomatoloăiju- 82%. Par 
praksi specialitātē, kā mācību formu, visvairāk aptaujāto studentu ir atzīmējusi kā 
patīkamu zobu protezēšanā - 88% un terapeitiska stomatoloăijā – 82%. Studiju 
priekšmetu kā Ĝoti labu un labu vērtē 44 % studenti Terapeitiskā stomatoloăijā. 
Vislabākais lekciju apmeklējums ir Terapeitiskā stomatoloăijā, tad zobu protezēšanā. 
Praktiskās nodarbības visaugstāk ir novērtētas Terapeitiskā stomatoloăijā. Studenti 
uzskata, ka labi un Ĝoti labi savu priekšmetu pasniedz Terapeitiskās stomatoloăijas 
docētāji. Kā negatīvu iezīmi Terapeitiskās stomatoloăijas katedrā studenti atzīmē viena 
pasniedzēja atrašanos nodarbībā, ja paredzēti divi. Studenti vēlas, lai pasniedzēji paši 
nāktu un skatītos ko studenti dara, lai būtu pieejama jaunākā literatūra. Līdzīgas domas 
izteiktas par Zobu protezēšanas katedru- ja paredzēti divi pasniedzēji, tad arī tiem ir 
jābūt nodarbībā.   

2005. gada maijā organizētā aptauja, aptvēra visu kursu studentus. Kopumā anketas ar 
atbildēm iesniedza 67 studenti: no I- II kursa- 23 studenti, III- 12 studentu, no IV kursa- 
14 studentu, no V- kursa 23 studenti.  

1. Kā Jūs vērtējat studiju programmas atbilstību mūsdienu zinātnes līmenim? 1.-2. 
kursā 14 studenti atzīmē- visumā atbilst mūsdienu zinātnes līmenim, 3. kursā - 7 
studenti, 4. kursā - 10 studentu, 5. kursā – 14 studentu 

2. Kāds pasniegšanas līmenis profilējošos priekšmetos ? 1.-2. k. 10 studenti- tiek mācīts 
augstā līmenī; 3. k. 10 - vidējā līmeni;4. kurss- 7 studentu- augstā līmenī; 7 studenti- 
vidējā līmenī; 5. kurss – 15 studentu - augstā līmenī 

3. Studenti atzīmējuši vairākus labākos pasniedzējus. 

4. Vai ir priekšmeti, kuru pasniegšanas līmenis neapmierina? 1.-2. kurss - 13 studenti – 
neapmierina; 3. kurss - 6 studenti – neapmierina; 4. kurss - 8 studenti – tādu nav; 5 
kurss – 13 studentu - jā ir. 

5. Kuru mācību priekšmetu pasniegšanas līmenis neapmierina? Studenti ir norādījuši 
atsevišėus studiju priekšmetus, kuros pasniegšanas līmenis būtu jāuzlabo. 



 71
 
 

6. Vai apmierina praktiska darba norise Stomatoloăijas institūtā? 1.-2. kurss - 9 vēl nav 
praksē bijuši; 3. kurss - 7 studenti drīzāk nepamierina kā apmierina; 4. kurss - 7 studenti 
drīzāk apmierina; 5 kurss - 13 studentu apmierina 

 7. Kāds ir literatūras nodrošinājums specialitātē? 1.-2. kurss - 9 studenti- 
nodrošinājums visuma pietiekošs; 3. kurss - 8 studenti - vidējs; 4 kurss - 8 studenti- 
vidējs; 5. kurss - 13 studentu- nepietiekošs 

8. s nodrošinājums ar nepieciešamajiem materiāliem specialitātē? 

1.-2. kurss- 6 studenti- vidējs; 5 studenti – grūti pateikt; 4 studenti – nepietiekošs 

3. kurss- 7 studenti- nepietiekošs; 5 studenti- vidējs; 4 kurss – 6 studenti - vidējs 

5. kurss – 9 studenti - vidējs 

9. Vai mācību procesā izmanto internetu, datorus? 

1.-2. kurss- 9 studenti- izmanto reti; 3. kurss- 9 studenti- izmanto bieži; 4 kurss – 7 
studenti izmanto bieži; 5. kurss – 14 studentu izmanto bieži   

10. Kādi būtu priekšlikumi studiju procesa pilnveidošanai?   

Atkārtoti izteikts aizrādījums par to, ka nav vienotas nostājas pasniedzēju starpā 
uzskatu ziĦā, skaidrot attiecīgo studiju priekšmetu. Jaunie pasniedzēji maz pievēršot 
uzmanību studentiem. Studenti atzīmē, ka nevienā studiju priekšmetā nav labi un Ĝoti 
labi metodiskie materiāli.   

6.2. Absolventu un darba devēju aptauhas. Programmas beidzēju nodarbinātība. 

 Studiju programmu zobārstniecībā Latvijas Republikā realizē tikai Rīgas StradiĦa 
universitātes Stomatoloăijas fakultāte. Valsts katru gadu nodrošina pietiekamu budžeta 
vietu skaitu, kas nodrošina pietiekamu zobārstu skaitu valstī salīdzinot ar citām Eiropas 
valstīm un saslimstības līmeni Latvijā ( skat. Tabulu 3). Tāpēc arī absolventi atrod 
darba iespējas specialitātē. Ikgadēji izsludinātās vietas rezidentūras programmās tiek 
aizpildītas konkursa kārtībā.  

2003. gadā konkursa koeficients – 2,1; 2004. gadā – 2,4; 2005. gadā - 2.63  

 
7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls. 
 
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu.  
 Lielākā daĜa personāla ir pasniedzēji, kas ir ievēlēti par asistentiem, docentiem, 
asociētajiem profesoriem un profesoriem konkursa kārtībā.  

Laika posmā no 2000. gada līdz 2005. m. g. SF akadēmiskais personāls regulāri ir 
piedalījies un papildinājis savas zināšanas kvalifikācijas celšanai organizētajos 
pasākumos, kongresos, konferencēs, semināros.   

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām  

 

 Fakultātē ievērojami pieaudzis mācību procesā iesaistīto profesoru, asoc. prof. docentu 
un asistentu skaits. Salīdzināšanai skat. tabulu.  
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Fakultātē mācību darbā iesaistīto docētāju skaits.  

Docētāji 2000./ 2001.m.g. 2004./2005.m.g 

Profesori 11 16 

Asociētie profesori 8 18 

Docenti 20 32 

Asistenti 4 40 

Lektori 5 16 

Stundu pasniedzēji 1 4 

7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā. 

 Pasniedzēju regulāra kvalifikācijas celšana un pašaizliedzīgais darbs nodrošina 
pilnvērtīgu studiju programmā paredzētās informācijas apguvi.  

Neatrisināts paliek jautājums par finansējumu pasniedzēju kvalifikācijas celšanai, jo tā 
bieži notiek par pasniedzēju personīgiem līdzekĜiem.  

 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 
 
8.1. Studiju programmu finansēšana. 
 
8.1. SF studiju programma finansēta no Valsts budžeta līdzekĜiem. Tomēr šis 
finansējums ir nepietiekošs. Tāpēc, lai spētu nodrošināt studentus ar nepieciešamiem 
materiāliem mācību procesam, līdz 2003./2004.m.g, studenti papildus veica iemaksas 
rudens un pavasara semestros - 200. Ls (t.i. 40.-Ls mēnesī), veidojot kopējo summu- 
400.-Ls gadā. Iepriekš šis jautājums par papildus iemaksas veikšanu materiāli –
tehniskam nodrošinājumam, apspriests un lēmums apstiprināts SI valdes sēdē un RSU 
senātā lēmums. Studentus regulāri iepazīstināja ar materiāli- tehniskā nodrošinājuma 
finansējuma izlietojumu. Ar 2004. gada rudens semestri iemaksas par materiāli–
tehnisko nodrošinājumu netiek veikta. Nepieciešamo materiālu iegādei izmantoja 
studentu nopelnītos naudas līdzekĜus, pieĦemot pacientus. Tomēr ar 2005. gada 
pavasara semestri studenti paši pērk praktiskām nodarbībām nepieciešamos mācību 
līdzekĜus.  

Struktūrvienību vadītāji veikuši precīzus aprēėinus materiālu izmaksām mācību procesa 
nodrošinājumam paredzētu 1 studenta apmācībai: Zobu protezēšanas katedra- 30 
535.94 Ls,  Terapeitiskā stomatoloăija –15 6403.6 Ls,  Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas 
katedra –13 626,1 Ls, Ortodontijas katedra- 19 798,24 Ls, Orālā patoloăija- 1280.- Ls,  

8.2.Auditoriju, semināru telpas, laboratorijas, kabineti: to skaitā, lieluma un 
aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėim  un uzdevumiem. IzmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

 Bāziskie un medicīniski – bioloăiskie studiju priekšmetu lekcijas un praktiskās 
nodarbības pirmā kursa studentiem notiek RSU auditorijās un attiecīgo struktūrvienību 
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mācību telpās, kuras ir atbilstoši iekārtotas un aprīkotas ar nepieciešamo kursa 
apmācības nodrošināšanai.  

Anatomijas un histoloăijas studiju priekšmetu apguve nodrošināta RSU Anatomijas un 
antropoloăijas institūta auditorijās un mācību telpās, kuru aprīkojums un uzskates 
materiāli ir pietiekami minēto kursu apguvei.  

Vispārējos klīniskos studiju priekšmetus otrā, trešā, ceturtā un piektā kursa studenti 
apgūst attiecīgās struktūrvienībās, kuras izvietotas RSU klīniskajās bāzēs P. StradiĦa 
klīniskajā slimnīcā, Bērnu klīniskajā slimnīcā, 7. klīniskajā slimnīcā, 1. klīniskajā 
slimnīcā, Psihiatriskajā slimnīcā. Onkostomatoloăijas kursu piektā kursa studenti 
apgūst Latvijas Onkoloăiskajā Centrā (kopš 2005. gada Austrumu slimnīcas sastāvā). 
Minēto klīnisko bāžu aprīkojums nodrošina pilnvērtīgu šo kursu apguvi.  

Kl īniskā bāze studiju programmas realizācijai zobārstniecības priekšmetos ir 
Stomatoloăijas institūts.  

Līdz 2002./2003. m.g, katram studentam sestā semestra laikā zobārstnieciskie krēsli 
(individuālās darba vietas) bija pieejamas 2 reizes nedēĜā pa 3 – 4 stundām, 7 stundas 
nedēĜā, 18 nedēĜas, bet sākot ar 2003./2004. m. gadu- 7 stundas nedēĜā, 17 nedēĜas.  

Līdz 2002./2003. m.g. katram studentam septītā un astotā semestra laikā, 
zobārstnieciskie krēsli (individuālās darba vietas) bija pieejamas 5 reizes nedēĜā pa 3 – 
4 stundām 18 stundas nedēĜā, 34 nedēĜas, bet sākot ar 2003./2004. m. gadu 18 stundas 
nedēĜā, 32 nedēĜas. 

Līdz 2002./2003. m.g. Devītā un desmitā semestra laikā zobārstnieciskie krēsli 
(individuālās darba vietas) bija pieejamas 4 četras reizes nedēĜā pa 4 – 6 stundām 21 
stunda nedēĜā, 31 nedēĜa, bet sākot ar 2003./2004. m. gadu, 4 – 5 -6 stundas, 21 stundu 
nedēĜā, 30 nedēĜas.  

Līdz 2003. gadam, Zobārstniecisko krēslu skaits studentu vajadzībām bija 35, bet sākot 
ar 2003. gadu tikai 30, jo 5 iekārtas vairs neatbilst tehniskām prasībām klīniskā darba 
veikšanai. Šīs iekārtas ir vairāk kā 20 gadu vecas un tehniski ir pilnībā nolietojušās.  

Orālās patoloăijas katedrā, 5. kursa pēdējā semestrī, studenti pasniedzēja uzraudzībā 
konsultē slimniekus ar dažādām mutes gĜotādas slimībām. Līdz 2002./2003. m. gadam 
konsultācijas notika Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas klīnikas telpās, kur bija pieejama 
viena studenta darba vieta, bet sākot ar 2003./2004.m.g., konsultācijas kopā ar 
studentiem notiek SI Orālās patoloăijas klīnikas telpās.   

8.3Programmmas nodrošinājums ar nepieciešamiem literatūru un informāciju. 
IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

 Lai būtu iespējams paplašināt studentu pašmācības īpatsvaru programmas apgūšanā, 
nepieciešams palielināt nodrošinājumu ar Eiropā atzītām mācību grāmatām RSU 
bibliotēkā (vismaz 5-10 eksemplāri no katras). Pēdējo piecu gadu gaitā, uzlabojusies 
fakultātes apgāde ar žurnāliem un grāmatām (skat. Tabulu Nr. 6) Piemēram, 2005. gadā 
fakultātes studentiem un pasniedzējiem bija pieejami lasīšanai sekojoši pasūtītie 
žurnāli: ”American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics”, „Caries 
research”, „Endodontic topics”, „Journal of Endodontics”, „Journal of Oral and 
Maxillofacilal Surgery”, „Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology”, „Pediatric 
Dentistry,” „Journal of Clinical Periodontology”, „Oral Diseases”, „Orthopedics and 
Craniofacial Research”, ”Periodontology 2000”, „Journal of Periodontology. 
Quintessenz Team journal.”  
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Studentiem pieejamas arī Datoru klases, kas izvietotas Fizikas katedras telpās. Arī 
katedras, kas izvietotas Stomatoloăijas institūtā, 2005. gadā saĦēmušas 5 jaunus 
datorus, kurus studentiem būs iespējams izmantot, apgūstot attiecīgo studiju 
priekšmetu. Datori un pieeja Internetam studentiem iespējama arī bibliotēkas telpās.  

 
9. Ārējie sakari. 
Fakultātei ir sadarbība ar citām augstskolām ārzemēs: 

1.Oslo universitāte (Norvēăija) 

2.  Thromso zobārstniecības skola (Norvēăija) 

3. Gēteborgas universitāte (Zviedrija) 

4. Malmes universitāte (Zviedrija)  

5. Karolinskas universitāte (Zviedrija) 

6. Minhenes Maksimiliāna – Ludviga universitātes „Zobārstniecības klīnika” (Vācija)  

7. Jēnas universitāte  

8. Rostokas universitāte (Vācija) 

9. Velsas universitāte (Lielbritānija) 

10. Kardifas zobārstniecības skola ( Lielbritānija)   

11. ViĜĦas universitāte (Lietuva)  

12. KauĦas Medicīnas akadēmija (Lietuva) 

13. Taru universitāte (Igaunija)   

Notiek akadēmiskā personāla un rezidentu apmaiĦa pieredzes iegūšanai.  

2005. 29.04. noslēgta sadarbība ar Oslo Universitāti par līdzdiploma studentu apmaiĦu, 
sākot ar 2006. gadu.  

9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes 
kontekstā.  

Šāda saikne ar darba devējiem veidota Zobārstu asociācijai. Kārtojot sertifikācijas 
eksāmenu, organizētas pārrunas par nostrādāto periodu, izteikti priekšlikumi, apzināti 
arī nepieciešamie uzlabojumi jau studiju procesa laikā.   

9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām sava valstīi  un ārvalstīs. 

Kopš 2002. gada Stomatoloăijas fakultāte ir “Association for Dental Education in 
Europe (ADEE)” biedrs un aktīvi piedalās DENTED pasākumos.  

Fakultātes pārstāvji katru gadu piedalās asociācijas rīkotajos pasākumos, kuros 
iesaistīto valstu pārstāvji (ASV, Anglija, Dānija, Zviedrija, Vācija, Francija, Rumānija, 
Grieėija, Igaunija, Lietuva u.c.) apspriež studiju programmu pilnveidošanas un studentu 
apmācības uzlabošanas jautājumus. 2003. gadā ADEE sanāksme notika Drēzdenē 
(Vācija); 2004. gada septembrī - Kardifā ( Anglija); 2005. gadā – Atēnās (Grieėija).  

Līdzīgas studiju programmas ir KauĦas universitātes Stomatoloăijas fakultātē un Velsas 
Universitātes Kardifas Dentālā skolā. Minētājās arī augskolās ir 5 gadu studiju ilgums 
zobārstniecībā un līdzīgs katedru sadalījums. KauĦas Stomatoloăijas fakultātē ir 5 
atsevišėas katedras un klīnikas: 1. Zobu un mutes dobuma slimībām, 2. Mutes, sejas un 
žokĜu ėirurăijas, 3. Zobu protezēšanas, 4. Mutes veselības un pediatrijas, 5. 
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Ortodontijas. Arī apgūstamo studiju priekšmetu sadalījums pa semestrim ir līdzīgs, 
tāpēc mūsu fakultātes studenti labprāt izvēlas ERASMUS studiju ietvaros, studijas 
KauĦā. Apgūstamie studiju priekšmeti ir līdzīgi arī Kardifas Dentālā skolā, tomēr tie ir 
apvienoti un ietverti 6 atšėirīgās klīnikās. Atšėirībā no RSU Stomatoloăijas fakultātes 
studiju priekšmetu plānojuma, atsevišėus ar zobārstniecību saistītos studiju priekšmetus 
studenti uzsāk apgūst jau pirmajā kursā (piem. preklīnikas kursu). Minētais atbilst 
Eiropas Zobārstu izglītības asociācijas rekomendācijām, par nepieciešamību jau pirmā 
kursa plānot ar zobārstniecību saistītos studiju priekšmetus. Atšėirībā no studiju 
priekšmetu plānojuma mūsu programmā, Kardifas Dentāla skolā Orālo medicīnu un 
patoloăiju studenti apgūst Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedras ietvaros.    

9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programma (sadalījums pa valstīm) 

  2004,/2005. m. g. ārvalstu docētāji neviesojās. 

 9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm) 

 No 2000. gada līdz 2003. gadā fakultātē nebija studentu, kas būtu mācījušies ārzemēs.   

2003./ 2004. m. g. pavasarī  4. kursa studenti V. Baranova un G. Černovskis piedalījās 
Rostokas universitātes Medicīnas fakultātes Zobārstniecības nodaĜas mācību darbā.  

Ar 2005. gadu aktīvāki kĜuva apmaiĦas procesi mācību darbā ERASMUS ietvaros. Kā 
pirmā ERASMUS apmaiĦas programmā piedalījās 4. kursa studente N. Boikova, 
piedaloties no 2005. gada aprīĜa līdz jūnijam Rostokas Universitātes Medicīnas 
fakultātes Zobārstniecības nodaĜas 4. kursa studentu apmācības procesā.      

9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valtīm) 

 2002./ 2003 m. g. fakultātē studēja 10 ārvalstu studenti- 6 no Izraēlas, 2 - no Kanādas, 
1-no Sīrijas, 1- no Šveices.   

2003./ 2004. m. g. fakultātē studēja 10 ārvalstu studenti- 6 no Izraēlas, 2 - no Kanādas, 
1-no Sīrijas, 1- no Šveices.   

No 8.03. - 22. 03. 2004. fakultātē mācību procesā un nodarbībās piedalījās studenti- 
Maiks Bernhardts, Thorsten Meyer -  Flotho, Markus Diuger, Andre Bocola no 
Rostokas universitātes Medicīnas fakultātes Stomatoloăijas nodaĜas. 

2004./2005.m.g fakultātē studēja 5 ārvalstu studenti- 5 no Izraēlas. 

 
RSU Stomatoloăijas fakultātes dekāne     prof. I.Čēma 
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STOMATOLO ĂIJAS fakult ātes 2005./2006. akadēmiskā gada studiju programmas plāna pārskats. 
 

 
Studiju 

gads 

 
 
I 

 
 

II 
 

 
 

III 

 
 

IV 

 
 

V 
Nr. 

Studiju priekšmeta 
nosaukums 

P
rie

kš
m

.k
at

e
g.

 

 
 
 

KP  
 

Semestris 
 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

1. Ievads specialitātē A 2  2 I          

2. LatīĦu valoda A 2             2 I          

3. AngĜu valoda A 8   4 I 3 i 1 E       

4. Cilvēka anatomija A 6  3 I 3 E         

5. Histoloăija  A 6  3 i 3 E         

6. Vispārējā medicīniskā ėīmija A 2  2 E          

7. Medicīniskā bioėīmija A 4   2 I 2 E        

8. Fizika ar Biomateriāliem  A 4  3 I 1 E         

9. Cilv. Bioloăija A  4  2 i 2  E          

10. Dentālā anatomija A 2   2 I         

11. Filosofiskā antropol. A 2   2 I         

12. Praktiskā anatomija B I   1 i         

13. Ievads organ. Un bioloă. ėīmij ā  B 1   1 i         

14. Vitamīnu un koferm. bioėīm.p. B 1   1 i         

15. Cilvēka evol. / ontoăen aspekti  B 2  1 i 1i         

16. Datorika un statistika B 2   2 i         

17. Med.vēsture un deontoloăija B 2  2 i          

18. Zobārsta veselība.Ergonomikas pamati B 1  1 i          

19. Uzvedības kultūra. Etiėete. C 1  1 i          
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20. Sports veselībai C 4  1 i 1 i 1 i 1 i       

21. Norm. Fizioloăija A 4    2 i 2 E       

22. Pat. Anatomija A 2     2 E       

23. Klīn. Pat. Fizioloăija A 4     2 i 2 E      

24. Mikrobioloăija, imunol., virusoloăija A 4    3 i 1  E       

25. Embrioloăija A 2    2 E        

26. Farmakoloăija ar receptūru A 2     2 E       

27. Preklīniskie kursi A 4    1 i 2 i  
1 I  

      

28. Topogr. anat.un operat. ėirur ă. A 2     2 i       

29. Rentgenoloăija-radiolo ăija A 5     2 I   1 i 1 i 1  E   

30. Med. ăenētika A 2    2 E        

31. Stomatoloăisko sasl. profilakse A 2     2 i       

32. Iekšėīgās slim. ar proped.pam. A 4     2 i 2  E      

33. Šūnas enerăētikas pamati B 1     1 i       

34. Speciālā fizioloăija B 1     1 i       

35. Okluzoloăija B 1     1 i       

36. Saskarsmes psiholoăija B 1    1 i        

37. Visp. rentgenol. un radioloăija B 1    1 i        

38. Med. term. AngĜ.val. B 2    1 i 1 i       

39. Histoėīmija patoloăij ā B 1     1 i       

40. Infekciju slimības A 2       2 I     

41. Visp.ėirur ă.(no 2006./07.)/Otolaringol. A 3      2 I 1 I     

42. Mutes ėirur ăija/Neatl. Palidz. A 5      1,5 i 
0,5 I 

3   E     

43. Orālās patol. diagn./Mutes mikrobiol. 
(no 2006./07.) 

A 3      2 i 1   E     
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44. Orālā morfoloăija A 2      2 I      

45. 
Zobu protezēšana ar zobu protezēšanas  
tehniku  

A 6      2 i 
1 I 

3   E     

46. Operatīvās zobārstn. prekl īn. kurss A 2      2  E      

47. Ortodontija un kraniofaciālā ăenētika A 2        2   E     

48. Endodontija A 5       1 i  2 i 2   E   

49. Zobu cieto audu pat./Karioloăija A 11      2 i 2 i 2 E  3 i 2      VP    

50. Stomat. saslimš. profilakse un aprūpe A 3      1 i     2   E     

51. Klīn. pat. fizioloăija (aktualit.) B 1      1 i      

52. Ekspresdiagnostikas aktualitātes B 1       1 i     

53. Orālā fizioloăija B 1      1 i      

54. Otorinolaringoloăijas aktualitātes B 1       1 i     

55. Klīniskā imunoloăija B 1      1 i      

56. Biomateriāli (prot ētika) B 1       1 i     

57. Zinātniskais pulciĦš C 5      1 i 1 i 1 i 1i 1 i  

58. Periodontoloăija A  4        2 i  2 E   

59. Sejas un žokĜu ėirurăija A 5        3 E 2 i   

60. Zobu protezēšana A 10        3 I 2  E 3 i 2     VP  
 

61. Pediatrija (no 2006./07) A 2        2 E    

62. Bērnu terapeitiskā stomatoloăija A 6        1 i 2 i 1 E 2     VP  
 

63. Bērnu ėirur ăiskā stomatoloăija A 2         2 E   

64. Ortodontija A 6        1 i 2 i 2 E 1     VP 
  

65. Ādas /mutes gĜotādas slimības A 4        1 i 3  E   

66. Klīniskā farmakoloăija A 2        2 E    
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67. Mutes dobuma gĜotādas slimības B 1         1 i   

68. Iekšėīgās slim. ar propedeitikas pamat. B 1        1 i    

69. Ievads integratīvajā medicīnā B 1         1 i   

70. Tiesu medicīna  B 1         1 i   

71. Katastrofu medicīna B 1        1 i    

72. Neiroloăija un neiroėirur ăija  B 2        2 i    

73. Ėirur ăiskās slimības un onkoėirur ăija B 2        2 i    

74. Zinātniskā metodoloăija B 1         1 i   

75. Sāpju medicīna C 1        1 i    

76. Vides (2006./07.) un sabiedr. veselība A 2           2 I   

77. Mutes, sejas un žokĜu ėirur ăija A 5          3 i 2     VP  
 

78. Ekonomika un uzĦēmējdarb ība A 2          2 I  

79. Kompleksa mutes patoloăijas ārstēšana A 3          1 I   2    VP  
   

80. Psihiatrija un narkoloăija A 2          1 I       

81. Pētnieciskais darbs (Pd) + Valsts 
pārbaudījums  

A 10          1 Pd 3 Pd 
6 VP 

82. Sist. Slim izp. mutes dob un ādā B 2          2 i 1 i 

83. Integr.ārstēšanas plānošana  B 1                1 i 

84. Oklūzija-disfunkcija B 1           1 i 

85. Zob.prot.,zobu tehn.laborator. kurss B 1          1 i  

86. Psihosom. medicīna un psihoterapija B 1           2 I 

87. Ef.sask.ar pac.bērnu zobārst. B 2          2 i  

89. Implanti zobu protezēšanā B 1          1 i  

90. Preprotētiskā ėirur ăija B 1          1 i  
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   A-
17KP 

A- 
   19 KP 
 
  

A- 
   17 KP 
 
 

A- 
   19 KP 
 
 

A- 
  18 KP 
 
 

A- 
  17 KP 
 
 

A- 
  18 KP 
 
 

A- 
   18 KP 
 
 

A- 
   18 KP 
 
 

A- 
   20 KP 
 
 

 Jāizvēlas (B vai C ) KP    3 1 3 1 2 3 2 2 2 - 

Noslēguma pārbaudījumi studiju priekšmeta programmām. 
E- eksāmens,I- teorētiskā ieskaite,i- ieskaite,VP –Valsts pārbaudījums   
Stomatoloăijas fakultātes dekāne      I. Čēma        2005. gada 13.decembrī 
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Studiju priekšmetu programmu apraksti
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  

Dekānu padomes  
 2005.gada 21.novembra sēdē 

sēdē, protokola Nr. 13 
Veidlapa Nr. M- Integr. 

APSTIRPINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada 13.decembra sēdē 
Protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 

 
 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – 
 

Ievads specialitātē (A) 
 
Studiju priekšmeta kods -  
 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītās struktūrvienības –  
 

Orālās patoloăijas katedra 
Anestezioloăijas un reanimācijas katedra 

Rīgas StradiĦa universitātes bibliotēka 
 
Studiju priekšmetā integrētās programmas –  
 

Ievads specialitātē 
Pirmās palīdzības kurss 

Profesionālā ētika  
 

Studiju priekšmetu klausītāji   (fakultātes, studiju programma, studiju gads) –  
   SF, zobārstniecība, 1. studiju gada studenti 

 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP  
 
 
Studiju priekšmeta mērėus, uzdevumus, saturu un pārbaudījumu veidus skat. Integrēto 
studiju priekšmetu programmās. 
 
Integrētās studiju priekšmeta programmas vadītājs: ______prof. I. Čēma________ 
 
2005.gada 17.oktobrī          
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  
Stomatoloăijas fakultātes 
2005.gada 17. oktobra sēde 
protokols Nr. 17 
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Veidlapa Nr. M-3 (3) 
SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005. gada “21.” novembra 
sēdē, protokols Nr.13 

 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembris 
sēde, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
 

Studiju priekšmeta programmas 
 nosaukums un kategorija-                                      Ievads specialitātē   A   
 
Akadēmiskās ** strukt ūrvienības vadītājs-                   prof. I. Čēma 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji-     prof. I. Čēma 
                                                                                            Lekt. I. Puri Ħa 
 
 Studiju priekšmeta klausītāji 
 (Fakultāte, studiju programma, studiju gads)- Stomatoloăijas fakultātes 1.kurss 

                                                                Zobārstniecība 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)-               0,5 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis- 

1. Iepazīstināt studentus ar Eiropas prasībām un uzdevumiem jaunā zobārsta 
sagatavošanā, ar stomatoloăijas mācību programmu saturu, galvenajām 
problēmām, kuras jārisina zobārstam pēc fakultātes beigšanas, to risināšanas 
ceĜiem un nepieciešamajām zināšanām.  

 
Studiju priekšmeta uzdevumi-  
Iepazīstināt studentus ar: 

1. Eiropas prasībām un uzdevumiem jaunā zobārsta sagatavošanā. 
Atbilstoša kompetences līmeĦa veidošana. 

2. Iepazīstināt ar RSU studiju instrukciju un studiju iekšējās kārtības noteikumiem. 
3. Ieiepazīstināt ar datu bāzēm un profesionālās literatūras atrašanas iespējām RSU 

bibliotēkā .  
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Studiju priekšmeta saturs- 
 
1. Kompetenta, jaunā speciālista veidošanas uzdevumi 
2. Darbs bibliotēkā - zinātniskās literatūras iegūšanas iespējas. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi-   nodarbības noslēguma ieskaite 
 
 
 
Literat ūras saraksts: 
  -       ieteicamā literatūra; 

1. Journal of Dental Education. 2001., 2002.,2003.,2004. 
2. RSU Studiju iekšējās kārtības noteikumi un Instrukcija par 

studijām 2005 gads. 
 

- papildus literatūra; 
1. Eiropas Zobārstu izglītības asociācijas dokumenti. www.adee 
2. Dented dokumenti.www.dented.org  

 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta  
Programmas vadītāja                                        Dr.habil. med., prof. Ingrīda Čēma   
                                              (paraksts)                  (zinātniskais grāds, akad. grāds, vārds, uzvārds)  
 

13.09.2005. 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa Universitātes 
0rālās Patoloăijas katedra 
2005. gada_13.septembra sēde, 
protokols Nr.41  
 
 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 
***  SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas 
akadēmiskās struktūrvienības vai  akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
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 SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  
Dekānu padomes 
2005.gada "21." Novembrī 
sēdē, protokols Nr.13 

Veidlapa Nr. M-3(3)  
  

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "_13_." decembrī 
sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Pirmā palīdzība (A) 
 
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs(-a) – profesors Indulis Vanags 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –              Profesors Indulis Vanags 

Asoc.profesore AntoĦina Sondore 
Asoc.profesors Viesturs Liguts 

Docente Biruta Mamaja 
Docents Egons Daugulis 
Asistents Roberts Spručs 

Asistents OĜegs SabeĜĦikovs 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – 
Stomatoloăijas fakultāte, 1.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 0,5 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – iemācīt studentiem rīkoties neatliekamās, dzīvībai bīstamās 
situācijās pirms ārsta ierašanās.  

Studiju priekšmeta uzdevumi – veikt pamata kardiopulmonālo reanimāciju, prast 
apturēt bīstamu asiĦošanu, imobilizēt ekstremitātes skeleta traumas gadījumā, 
sniegt palīdzību šoka, termiskās traumas, pārkaršanas, hipotermijas, akūtās 
saindēšanās gadījumos. 

 
Studiju priekšmeta saturs – Rīcība nelaimes gadījuma vietā. Kardiopulmonālās 
reanimācijas praktiskā norise. AsiĦošana. Šoks.  Skeleta  bojājumi. Brūces. Termiski 
bojājumi. Pārkaršanas. Hipotermija. Akūtas saindēšanās. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – teorētiskā ieskaite (I) 
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Literatūras saraksts: 

- ieteicamā literatūra: 1) lekciju un praktisko nodarbību materiāli. 2) Neatliekamā 
medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. Rīga: NMPC, D.KrieviĦa redakcijā. 2004, 
392 lpp. 3) Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. Rīga: NMPC, D.KrieviĦa 
redakcijā. 2001, 350 lpp. 4) Anestezioloăija, reanimatoloăija un intensīvā terapija. 
I.Vanags, E.Daugulis, P.TomiĦš. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2002, 567 lpp. 

- papildus literatūra: 1) Advanced Trauma Life Support. Course for Physicians. 
Raymond H.Alexander, Herbert S.Pructor. 1995, 396 p. 2) Guidelines 2000 for 
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency. Cardiovascular Care. International 
consensus on science. Suppl. to Circulation. 2000, 102, 8. 3) ACLS: Principles and 
Practice. 2003, American Heart Association. 502 p. 

 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a)  _______________ Dr.habil.med., profesors Indulis Vanags  
     (paraksts)              (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, 

uzvārds) 
24.08.2005.    
 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Anestezioloăijas un reanimatoloăijas katedras  
______________________________________________ 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome**  

2005_.gada_24.__augusta_ sēdē, 
protokols Nr.___1_______ 
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Veidlapa Nr. M-3 (3) 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija-  
 Profesionālā ētika, A kat.  
Akadēmiskās ** struktūrvienības vadītājs- prof., Dr.habil.med I. Čēma  
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji- doc., Dr. med. J. Lasovskis, DDS 
Studiju priekšmeta klausītāji (Fakultāte, studiju programma, studiju gads)-  
 Stomatoloăijas fakultāte, 1. studiju gads  
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)-  1 KP 
Studiju priekšmeta mērėis-  

Sniegt zināšanas, kas ir profesionālā ētika, parādīt atšėir ību starp 
deontoloăiju un medicīnas ētiku, kas Ħem vērā pašdetermināciju jeb 
pašnoteikšanos. 

Studiju priekšmeta uzdevumi- 
Izmantojot kl īniskus piemērus parādīt medicīnas ētikas pielietošanas 
praksi, mediėu jaunās paaudzes audzināšana 

Studiju priekšmeta saturs- 
1. Cilvēktiesības un medicīna. 
2. Personības autonomijas princips. 
3. Kaitējumu nenodarīšanas princips. 
4. Laba darīšanas jeb žēlsird ības princips, altruisms. 
5. Konfidencialitāte un privātums. 
6. Taisnīguma princips, orgānu transplantācija. 
7. Dubultā efekta princips. 
8. Ārsta un pacienta attiecības. 
9. AIDS un medicīnas ētikas pamatprincipi. 
10. Hipokrāta zvērests, Latvijas ārstu ētikas kodekss, starptautiskie 

ētikas kodeksi  
Studiju priekšmeta pārbaudījumi-  
 semināri 
Literatūras saraksts: 
      -     ieteicamā literatūra: 
 V. Sīle. Medicīnas ētikas pamatprincipi, Rīga: Zinātne, 1999 

- papildus literatūra: 
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 1. J. C. Ahronheim. Ethics in clinical practice, Sudbury, Mass.: Jones and 
 Bartlett Publ., 2005. 
  
 
            2. Gillon, Raanan. Philosophical medical ethics, Chichester: Wiley, 1997. 
 3. Medical ethics, Auckland: Oxford Univ. Press, 1999. 
 
 
Studiju priekšmeta 
Programmas vadītājs(-a) __________________  Jānis Lasovskis doc., Dr. med____ 
                                          (paraksts)                       (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

 
13.09.2005. 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Orālās Patoloăijas katedra 

2005. gada 13. septembra sēdē, 
protokols Nr.41 
 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 
***  SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās 
struktūrvienības vai  akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
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Veidlapa Nr. M-3 (3) 

SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padome 
2005.gada “21” novembra 
 sēdē, protokols Nr. 13 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada “13.”decembrī 
sēdē, protokols Nr.__1-2/13.12.2006___ 

 
                 Studiju priekšmeta programmas apraksts 
Studiju priekšmeta nosaukums un 
kategorija: 

LatīĦu valoda  
A kategorija 

  
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs: Mag.paed. Dace Žibala 

  

Studiju priekšmeta programmā           

iesaistītie docētāji: 

Lektores M.Lagzdone,  I.Ābelīte, 
Mag.phil.,  A.Zilvestre, Mag.phil. 

  
 Studiju priekšmeta  klausītāji 
(fakultāte, studiju programma, 
studiju gads):  

Stomatoloăijas fakultāte 
 1. studiju gada studenti 

  
Studiju priekšmeta apjoms 
 kredītpunktos (KP):             

2 KP 

  
 Studiju priekšmeta mērėis:  

 
Iemācīt studentiem medicīnisko 
terminoloăiju,   kas sastāv no 3 
galvenajām daĜām - anatomiskās 
terminoloăijas, klīniskās terminoloăijas 
un receptūras.  

  
  Studiju priekšmeta uzdevumi:  - lasīt un tulkot grieėu terminus, 

- veidot un pareizi lietot 
anatomiskos un     klīniskos 
terminus. 

- Uzrakstīt recepti pilnā un saīsinātā 
formā, 

- Rakstīt un tulkot klīniskā 
diagnozes. 

  
 Studiju priekšmeta saturs: 

 

1. Alfabēts, izruna. 
2. Anatomiskā terminoloăija. 
3. Lietvārds. 
4. Darbības vārds. 
5. Īpašības vārds. 
6. Divdabis. 
7. Klīniskā terminoloăija. 
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8. Prievārdi. 
9. Recepte.  

  

Studiju priekšmeta pārbaudījumi 

(E –  eksāmens,  I  - teorētiskā ieskaite, 
i – nodarbību ieskaite): 

I - teorētiskā ieskaite 

  
  
  
 Literatūras saraksts: 
 1) ieteicamā literatūra; 
 
 
 2) papildus literatūra. 

 
 V.Erte “Lingua Latīna pro medicis”, R., 
LMA, 1992. (4 daĜas) 
 
J.Gorodkova “LatīĦu valoda”, R., 
Zvaigzne, 1988. 

 

Studiju priekšmeta 

programmas vadītāja __________________         lektore Lidija Krusta_________ 
                                     (paraksts)                               (zinātniskais grāds, akad.amats, 
                                                                                      vārds, uzvārds) 
 
23.08 .2005 . 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Valodu centra 
2005.gada 24.augusta sēdē, 
protokols Nr. 1. 
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       SASKAĥOTS  

                                                                              Rīgas StradiĦa universitātes 
                                                                              Dekānu padomes 
                                                                              2005. gada  ”21.”novembrī 
                                                                              sēdē, protokols Nr.13                                                                       
Veidlapa Nr. M-3 (3)  
 
                                                                            APSTIPRINĀTS 
                                                                            Rīgas StradiĦa universitātes  Senāta 
                                                                            2005. gada  ”13.”decembrī 
                                                                            sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005.                                                                       

 
Studiju priekšmeta programmas  apraksts 

 
  

Studiju priekšmeta programmas nosaukums 
un kategorija: 

 
AngĜu valoda 
A kategorija 

  
Akadēmiskās struktūrvienības  vadītājs: 

 
Lektore Dace Žibala, Mag.paed. 

  
Studiju  priekšmeta programmā iesaistītie 
docētāji: 
 

 

Lektores: Mag.phil.  I.Ābelīte, Mag.paed., ĥ.Zazerska,  

Mag.paed.  O.Voika 
  

Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, 
studiju programma, studiju gads): 

 
Stomatoloăijas  fakultāte 
1.un 2.studiju gads  
(zināšanu pamatlīmenis – intermediate /  elementary) 
 

 
 

 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos 
(KP): 

 
8 KP  

  
Studiju priekšmeta mērėis: 
 
 
 

*attīstīt angĜu valodas lietošanas iemaĦas un prasmes studiju 
nolūkiem un darbam turpmākā specialitātē, 

*veicināt speciālās terminoloăijas apgūšanu un tās praktisku 
pielietošanu.  

  
Studiju priekšmeta uzdevumi: 
 
 
 
 
 

*mācīt studentus lasīt un saprast          populārzinātniskus 
(autentiskus) rakstus; 

*mācīt studentus rakstīt anotācijas un pārskatus par izlasītajiem 
tekstiem; 
*iemācīt strādāt ar vārdnīcu; 
*attīstīt sarunvalodas iemaĦas, kas nepieciešamas turpmākā darbā 
specialitātē;  

  
Studiju priekšmeta saturs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Lasīšanas iemaĦu pilnveidošana                                                      
(medicīnas terminu izruna, uzsvars) 
2. Valodas pielietojums                                                      
(gramatikas struktūru sistematizēšana) 

3. Darbs ar vārdnīcu, pasīvais/reproduktīvais vārdu krājums 
(individuālā vārdu krājuma veidošana specialitātē)               
4. Sarunvalodas iemaĦu aktivizēšana  
(situāciju veidošana, pāru darbs,  epikrīžu analīze, lomu rotaĜas, 
problēmu risināšana,u.c.)  

 5. Rakstītprasmes iemaĦu veidošana   

(vingrinājumi, darījuma vēstules, CV, anotācijas u.c.) 
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Studiju priešmeta pārbaudījumi:  

6. Individuālās darba formas 

(mājas lasīšana -teksta izpratnes un speciālās 
leksikas pārbaude; referāts (rakstveidā vai mutvārdos);  
anotācijas  (rakstveida).   
7. Sarunu tēmas: 

    1. Izglītība 

    2. Cilvēka ėermenis 
    3. Zobs, ta uzbūve  
    4. Veselības aprūpes iestādes:  poliklīnika, slimnīca 
    5. Pacienta ārējais izskats  
    6. Pacienta izmeklēšanas metodes 
    7. Slimības un to simptomi 
    8. Diagnozes un ārstēšana 
    9. Zobu protezēšana   
   10. Ortodontija 
 
 
kontroldarbi; testi;  
eksāmens, kursu beidzot : mutvārdu pārbaude (referāts); 
rakstveida tests - leksisko un gramatisko struktūru pārbaude). 
Vērtēšana pēc 10 baĜĜu sistēmas 
 
            

   

  
Literatūras saraksts: 

- ieteicamā  literatūra 
 

 

 

Mācību grāmata: M.Sosare "English that Doctors speak",1998. 

“Medically Speaking” (with casettes) 

“English in Medicine” (with casettes) 
Žurnāli: JAMA, Nursing, Science,etc. 
Science in Medicine.VAO Special English 
 

 
 
 
Studiju priekšmeta                                                        Mag. paed., lektore Olga Voika 
programmas vadītāja   -------------------------- ------------------------------------------------------- 
   (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds,uzvārds) 
 
2005.23.08. 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Valodu centra 
2005.gada 24.augusta sēdē, 
protokols Nr.1 
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       SASKAĥOTS  
                                                                              Rīgas StradiĦa universitātes 

                                                                              Dekānu padomes 
                                                                              2005. gada  ”21.”novembrī 

                                                                              sēdē, protokols Nr.13                                                                      
Veidlapa Nr. M-3 (3)  

 
                                                                            APSTIPRINĀTS 

                                                                            Rīgas StradiĦa universitātes  Senāta 
                                                                            2005. gada  ”13.”decembrī 

                                                                            sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005.      
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

 
 
 
Studiju priekšmeta nosaukums un  kategorija -                                    Cilvēka  
anatomija, A 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja -                        docente  Ruta Žagare 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  –      asoc.prof. S. Boka. doc. R. Žagare,  
                                                                                lekt. S. Umbraško, 
lekt.LGavričenkova. 
 
Fakultāte, studiju programma, studiju gads -                 Stomatoloăijas fakultāte, 
                                                                                               I studiju gads 
 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos –                                    6 KP 
 
                                                                                         
  Studiju priekšmeta uzdevumi- 

1. Izskaidrot cilvēka ėermeĦ uzbūves un attīstības pamatprincipus 
2. Iemācīt aktīvā un pasīvā kustību aparāta uzbūvi un funkciju 
3. iemācīt iekšējo orgānu uzbūvi, novietojumu un funkcionālo nozīmi 
4. iemācīt cirkulācijas sistēmas uzbūvi un veidot izpratni par tās funkcijām 
5. veidot izpratni par humorālo uzbūvi 
6. iemācīt centrālās un perifērās nervu sistēmas uzbūvi un darbības principus 
7. iemācīt maĦu orgānu uzbūvi 
8. mācīt studentus strādāt ar dažādu mācību literatūru 

 
Studiju priekšmeta saturs- 

1. cilvēka ėermeĦa uzbūves un attīstības pamatprincipi 
2. pasīvais kustību aparāts 
3. aktīvais kustību aparāts 
4. iekšējo orgānu sistēmas 
5. cirkuāciju sistēmas 
6. endokrīnā sistēma 
7. nervu sistēma 
8. maĦu orgāni 
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi-   I semestra beigās teorētiskā 
ieskaite(I), 
       II semestra beigās eksāmens (E). 
 
Literatūras saraksts: 
 
Ieteicamā literatūra 
Anatomijas studiju nodaĜas docētāju sastādītās metodiskās rekomendācijas: 

Osteosindesmoloăija un  mioloăija SF. Rīga, RSU, 2003. 
Splanhnoloăija SF. Rīga, RSU, 2003. 
Centrālā nervu sistēma, perifērā nervu sistēma un anioloăija. Rīga, 
2002. 

V. Kalbergs. Cilvēka anatomija. 1., 2. daĜa.Zvaigzne, Rīga, 1971. 
 
 
 
 
Papildus literatūra- 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja                                   docente R. Žagare 
 
30.09..2005. 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Anatomijas un antropoloăijas institūta anatomijas studiju nodaĜas 
2005.gada 3. oktobra sēdē, 
protokols Nr. 4 
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Veidlapa Nr. M-3(3) 
 
   SASKAĥOTS  
  Rīgas StradiĦa universitātes 
   Dekānu padomes 
  2005. gada  ”21.”novembrī 
 sēdē, protokols Nr.13                                                                      

 
APSTIPRINĀTS 

RSU Senāta 
2005. gada 13.decembra sēdē 
Protokola No.1-2/13.12.2005.      

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – HISTOLOĂIJA (A priekšmets) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesore Māra Pilmane 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesore Māra Pilmane, docente JeĜena Krjukova 
 
Studiju priekšmeta klausītāji – SF I kursa studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunbktos – 6 kredītpunkti: 
I gada 1. semestris – 3 kredītpunkti 
II gada 2. semestris – 3 kredītpunkti 
  
Studiju priekšmeta mērėis –  
Mācību kursa mērėis ir dot studentiem zināšanas par cilvēka embrionālo attīstību, šūnu, audu un orgānu 
uzbūvi, sevišėi izceĜot tās audu un orgānu sistēmas, kas ietilpst sejas un žokĜu struktūrās. Būs apgūtas 
nepieciešamās prasmes šo zināšanu praktiskai pielietošanai stomatologa praksē. Studenti zinās cilvēka 
organisma diferencēto šūnu morfofunkcionālos blokus, dažādo audu un orgānu sistēmu vecuma 
pārmaiĦas, stomatoloăiskās histoloăijas nozīmi dažādu zoba un žokĜa pārmaiĦu un attīstības traucējumu 
gadījumos.  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Veidot pozitīvu attieksmi un priekšstatu par histoloăijas nozīmi; 
2. Iemācīt studentus strādāt ar histoloăiskiem preparātiem – prast novērtēt preparātā redzamā 

kvalitāti, atšėirt krāsošanas veidus, dažādu struktūru un audu attiecības un proporcijas; 
3. Iemācīt studentus dažādu veidu histoloăiskā preparāta dokumentēšanā; 
4. Iemācīt studentus atšėirt galvenās audu grupas pēc histoloăiskām shēmām un fotogrāfij ām; 
5. Iemācīt studentus strādāt ar speciālo literatūru, rakstīt referātus, uzstāties nodarbībās, demonstrēt 

histoloăiskos preparātus. 
 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Mācība par audiem. Epitēlijaudi 
2. Saistaudi 
3. Balstaudi, to attīstība. Temporomandibulārā locītava 
4. Asinis. Asins un imūnā sistēma. Asinsrades veidi 
5. MuskuĜaudi 
6. Nervu audi un nervu sistēma 
7. Neiroendokrīnā sistēma. Difūzā neiroendokrīnā sistēma 
8. Dzimumsistēma 
9. Gremošanas sistēma: mutes dobums 
10. Gremošanas sistēma: ar gremošanas sistēmu saistītie lielie dziedzeri 
11. Elpošanas sistēmas orgāni 
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12. MaĦu orgāni 
 
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi– 

1. mācību kursa laikā paredzēti īsi testi, 6 kolokviji ar histoloăisko preparātu diagnosticēšanu, 
2. pastāvīgs individuāls darbs ar literatūru un referātu rakstīšanu, 
3. nobeiguma pārbaudījums – eksāmens, kura norise kombinēta (preparātu diagnosticēšana, shēmu 

rakstiska analīze, mutiska biĜetes jautājumu atbilde). 
 
Literatūras saraksts: 
-ieteicamā literatūra:  
• Oral histology, Development, Structure and Function, 4th edition (jaunāki izdevumi arī), A.R. Ten 

Cate, St. Louis: Mosby – Year Bookm Inc., 1994; 
• A color Atlas and text of oral anatomy, histology and embryology, B.K.B. Berkovitz, G.R. Holland, 

B.J.Moxham, Mosby-Wolfe, 1995; 
• Orban's histology and embryology, St. Lois, 1990; 
-papildus literatūra: 
• Mācību rokasgrāmata Histoloăija, A.Dālmane, O.KoroĜova, Rīga “Zvaigzne”, 1990; 
• Atlass Acu Histoloăija, A.Dālmane, I.VaĜkova, Rīga, “Zvaigzne”, 1990; 
• “Langman's Medical Embryology”, T.W. Sadler, Willians and Wilkins, Baltimore, 1990; 
• “Pathobiologie Oraler Structuren, Zähne. Pulpa. Paradont”, Krager, 1991; 
• “Oral pathology”, J.A., Regazi, J.Seiubba, W.B.Saunders company, 1993; 
• Celulāro un molekulāro struktūru pārmaiĦas nozīme mutes priekšvēža un plakanšūnu vēža klīnikā, 

I.Čēma, Hab. disertācija, AML, 1998; 
• Bioloăiski aktīvu vielu saturošu zobu pastu pārbaude gingivīta profilaksē un ārstēšanā pusaudžiem, 

E.Senakola, Promocijas disertācija, AML, 1998. 
 
 
Studiju priekšmeta  
Programmas vadītāja:                                                        Dr habil med, profesore Māra Pilmane                                                                                          
 
01-10-2005 
 
 
 
 
 
SASKAĥOTS 
RSU 
AAI Histoloăijas studiju nodaĜa  
 
2005 . gada sēdē 3.oktobrī 
Protokola No.28-7/2005./3 
Veidlapa Nr. M-3 
Veidlapa Nr. M-3(3) 
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    SASKAĥOTS  
                                                                              Rīgas StradiĦa universitātes 

                                                                              Dekānu padomes 
                                                                              2005. gada  ”21.”novembrī 

                                                                              sēdē, protokols Nr.13                                                                      
Veidlapa Nr. M-3 (3)  
 

                                                                            APSTIPRINĀTS 
                                                                            Rīgas StradiĦa universitātes  Senāta 

                                                                            2005. gada  ”13.”decembrī 
                                                                            sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

                                                                       
Studiju priekšmeta programmas apraksts* 

 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Vispārīgā medicīniskā ėīmija (A)  
 
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - doc. Māra Girgensone 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētājs 

lekt. A. Grīnbergs 
(zinātniskais grāds, akad. Amats, vārds, uzvārds) 

 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Stomatoloăijas 
fakultāte,  profesionālā  
programma, I studiju gada studenti 
 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2KP 
Studiju priekšmeta mērėis -  
Iepazīstināt klausītājus ar vispārīgās un fizikālās ėīmijas principiem, kas nepieciešami 
bioėīmijas un medicīnas studijām 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi -  
Sniegt vispārīgas zināšanas par ėīmisko sistēmu uzbūvi, dinamiku un īpašībām 
 
Studiju priekšmeta saturs -  
Ėīmiskās termodinamikas principi. Ėīmiskais līdzsvars. Elektrolītu teorija. Šėīdumu īpašības.  
Ėīmiskās kinētikas principi. Elektroėīmiskās parādības. Ievads komplekso savienojumu ėīmijā 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - eksāmens 
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Literatūras saraksts: 
Ieteicamā literatūra: 

1. A. Rauhvargers (1996) "Vispārīgā ėīmija", Zinātne, Rīga. 
 

Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) 
  
  
  

lektors A. Grīnbergs 
(paraksts) 

(zinātniskais grāds, akad. Amats, vārds, uzvārds) 
_12_.___septembris_.200_5. 
 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
 Medicīniskās bioėīmijas katedra 
akadēmiskā struktūrvienība/ fakultātes dome** 
200_5. gada __12_.___septembra____sēdē, 
 
protokols Nr.____54__ 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 
*** SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās struktūrvienības vai akadēmiskajā darbā iesaistīta 

struktūrvienība 
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Veidlapa Nr. M-3 (3)        SASKAĥOTS 
        Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada 21. novembra 

Sēdē, protokols Nr. 13 
 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada 13. decembra 
Sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 

 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija- Medic īnisk ā bio ėīmija (A)  
 
 
Akadēmiskās**  struktūrvienības vadītājs- doc .Māra Girgensone. 
 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji-  lekt A. Grīnbergs 
     (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 

 

 

Studiju priekšmeta klausītāji (Fakultāte ,studiju programma, studiju gads)- Stomatoloăijas  fakultāte, profesionālā 
programma, I un II studiju gada studenti 

 
 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4KP 
 
 
Studiju priekšmeta mērėis- iepazīstināt studentus ar modernās bioėīmijas pamatiem, kas nepieciešami tālākās 

profesionālās studijās. 
 

 
Studiju priekšmeta uzdevumi- sniegt vispārīgus priekšstatus par dzīvo sistēmu molekulāro uzbūvi, metabolismu un 

enerăētiku. 
 
Studiju priekšmeta saturs- Bioloăisko makromolekulu ėīmija un funkcijas. OgĜhidrātu, olbaltumvielu, lipīdu, un enerăijas 

metabolisms. Uztura ėīmija. Patoloăiskās un klīniskās bioėīmijas elementi. 
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi- kolokviji, eksāmens. 
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Literatūras saraksts: 
-ieteicamā literatūra 
1. R.K. Murry, D.K. Granner, D.A. Mayes, U.W. Rodwell (2004) 
   Harper’s Illustrated Medical Biochemistry 
   Lange Medical Books, New York. 
 
-papildus literatūra  
1. D.L. Nelson, M.M. Cox (2005) Lehninger Principles of Biochemistry 
   W. H. Freeman and Company, New York. 
 
2. J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer (2002) Biochemistry 
   w. h. Freeman and Company, New York. 
  
Studiju priekšmeta 
Programmas vadītājs (-a)____________   _____________lektors A. Grīnbergs_______________- 
    (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 

 
 
 
12.09.2005. 
 
 
 
 
 
 
 

 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Medicīniskās bioėīmijas katedra________ 
akadēmiskā  struktūrvienība / fakultāte dome *** 

2005. gada 12. septembra. sēdē, 
Protokols Nr. 54 
 
Piezīmes 

*Neattiecas uz doktorantūru. 

**Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 

*** SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programma realizē vairākas akadēmiskās struktūrvienības vai  akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
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 SASKAĥOTS  
Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes  
2005. gada “21” novembrī 
sēdē, protokols Nr. 13 

Veidlapa Nr. M – 3 (3)  
 APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005. gada “13” decembrī 
sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Fizika un biomateriāli (A) 

Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – prof. Uldis Teibe 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – doc. Paulis Butlers, doc. Imants 

KalniĦš, lekt. Zenta Avota  

Studiju priekšmeta klausītāji – Stomatoloăijas fakultāte, Zobārstniecība, 1.studiju gads 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 4 kredītpunkti 

Studiju priekšmeta mērėis – sniegt medicīnas studentiem fizikas, fizikāltehniskas un 

biofizikas zināšanas un iemaĦas, kas nepieciešamas citu 

mācību disciplīnu apguvē un stomatologa praksē. 

Studiju priekšmeta uzdevumi 

1. Sniegt studentiem teorētiskas zināšanas: par fizikas likumsakarībām, kas 

apraksta cilvēka organismā notiekošos procesus; par apkārtējās vides faktoru 

iedarbības uz cilvēku biofizikālo mehānismu; par fizikālām diagnostikas un 

terapijas metodēm. 

2. Iemācīt studentus lietot: fizikas jēdzienus un likumsakarības medicīniska un 

bioloăiska rakstura uzdevumu risināšanā; laboratorijas aparatūru fizikālu 

lielumu (elektrisku un neelektrisku) mērīšanā. 

3. Sniegt studentiem teorētiskas zināšanas: par kristālisku vielu, metālu 

sakausējumu, polimeru un kompozītmateriālu uzbūvi un fizikālajām īpašībām; 

par materiālu pretestību; par bioloăisko audu biomehāniskajām īpašībam; par 

biomateriālu fizikālo īpašību noteikšanas metodēm; par mehānisku konstrukciju 

izveides pamatprincipiem; 
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4. Iemācīt studentus: lietot deformāciju teorijas jēdzienus un likumsakarības 

dažādu biomateriālu mehānisko īpašību salīdzinošai raksturošanai; prognozēt  

  biomateriālu  un to konstrukciju uzvedību pie dažādām iedarbēm (statiskas un 

dinamiskas slodzes, vides parametru izmaiĦas u. c.). 

Studiju priekšmeta saturs – 
 

1. Ievads. 8. Bioloăiskā termodinamika. 
1. Biomehānikas elementi. 9. Vielas uzbūve 
2. Mehāniskās svārstības un viĜĦi. 10. Deformāciju teorijas pamati. 
3. Elektromagnētiskās parādības 11. Biomateriālu fizikālās īpašības. 

bioloăiskās sistēmās. 13. Mehānisku konstrukciju izveides 
4. Optika un kvantu fizika pamatprincipi. 
7. Jonizējoši starojumi.  

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite 1. semestra beigās un eksāmens kursu 
beidzot 
Literatūras saraksts: 

 - ieteicamā literatūra;  

1. Biomateriālu īpašību datu bāze. – 
http://www.lib.umich.edu/dentlib/Dental_tables/intro.html   

2. Brankovs G.B.  Biomehānikas pamati. – Maskava: Mir, 1981. – 256 lpp. (krievu 
val.) 
3. Grabovskis R. Fizika. – Rīga: Zvaigzne, 1983. – 648 lpp. 
4. Teibe U., Butlers P., KalniĦš I., Berėis U., Timms O., Avota Z., Sprieslis J., PoriĦš 

V. Laboratorijas darbi fizikā – Rīga: AML, 2005. – 78 lpp.  
5. Teibe U. Lekciju materiāli studentiem uz RSU servera «Medula» 
 
- papildus literatūra;  
1. Fizika // A.Valtera red. – Rīga: Zvaigzne, 1984. – 734 lpp. 
2. Giancoli D. C. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 3rd ed. – 

London: Prentice Hall, 2000. –  p. 689.  
3. Noort R. Dental Materials. – London: Mosby, 2000. – p.236 
4. Remizovs A. Medicīniskā un bioloăiskā fizika. – Maskava: Visšaja škola, 1987. – 

640 lpp. (krievu val.) 
5. Volkenšteins M. Biofizika. – Maskava: Nauka, 1988. – 591 lpp. (krievu valodā) 
 
Studiju priekšmeta    
programmas vadītājs   biol. zin. dokt., doc. Imants KalniĦš 
 (paraksts)  (zinātniskais grāds akad. amats, vārds, uzvārds) 

 
15.09. 2005. 
 
SASKAĥOTS  
Rīgas StradiĦa universitātes 
Fizikas katedras 
(akadēmiskā struktūrvienība) 
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2005. gada “29” septembra 
sēdē, 
protokols Nr. 2 
 
 
 SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes  
2005.gada "21." novembrī 
sēdē, protokols Nr.13 

Veidlapa Nr. M-3 (3)  
 APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "13."decembrī 
sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

     Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Cilvēka bioloăija, kategorija A  
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – prof. A.KrūmiĦa 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –   doc. E. Nagle, 

asist. A. Puzuka 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  

Stomatoloăijas fakultātes, Zobārstniecības studiju programmas I studiju gada studenti. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP. 
 
Studiju priekšmeta mērėis –   

  PadziĜināt izpratni par cilvēka organisma rašanos, attīstību, novecošanos, kā arī cilvēka 
un vides mijiedarbības sekām. Mācēt iegūtās zinātnes atziĦas izmantot zobārsta praksē, novērtēt 
zinātnes sasniegumu lomu praktiskajā medicīnā, kā arī biomedicīnas attīstībā. 
 

Studiju priekšmeta uzdevumi –   
1. Dot studentiem pamatzināšanas par cilvēka organisma struktūras un funkciju 

vienotību, normālām un patoloăiskām norisēm tajā, kā arī par vides lomu cilvēka 
veselības saglabāšanā. 

2. Iemācīt zobārsta praksei un turpmākajām medicīnas studijām nepieciešamās 
praktiskās iemaĦas darbam ar mikroskopu. 

3. Palīdzēt studentiem risināt konkrētas situācijas, izmantojot iegūtās teorētiskās 
zināšanas. 

4. Veidot pozitīvu attieksmi pret dzīviem organismiem, norisēm dabā un vērst 
uzmanību zobārsta lomai cilvēku veselības saglabāšanā. 

 
Studiju priekšmeta saturs – 

−−−−    Dzīvo organismu daudzveidība. Prokarioti un eikarioti, cilvēks – tipisks eikariotu 
pārstāvis, cilvēka bioloăiskais un medicīniskais aspekts. 



 103
 
 

−−−−    Cilvēka un vides mijiedarbība. Ekoloăiskie faktori un to loma slimību etioloăijā. 
Cilvēka mijiedarbība ar citām dzīvām būtnēm. Medicīniskā parazitoloăija. 

−−−−    Šūnas bioloăija. Šūnas uzbūve un funkcijas, šūnu dalīšanās. Gametoăenēze – 
cilvēka reproducēšanās pamats. Šūnu patoloăija – organisma patoloăijas pamats. 

−−−−    Iedzimtība un mainība. Klasiskās ăenētikas pamati, dzimumdeterminācijas un 
dzimumdiferenciācijas loma organisma pazīmju veidošanā. Pazīmju pārmantošanas 
tipi.  

 
Slimību ăenētiskā predispozīcija. Iedzimtības un gēnu ekspresijas molekulārais pamats. 
Organismu mainība, vides un gēnu loma organismu daudzveidībā. Hromosomālās 
slimības. Gēnu darbība populācijā. 
−−−−    Gēnu ekspresija ontoăenēzē. Attīstības gēni un to loma attīstības traucējumos. 
 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens pēc 2. semestra. 
 
Literatūras saraksts: 
 

-ieteicamā literatūra:  
1. Bioloăijas rokasgrāmata (V. Egles red.). R., Zvaigzne ABC, 1996. 
2. MisiĦa M., Loža V. Ăenētika ar selekcijas pamatiem. R., Zvaigzne, 1991. 
3. Madera S. Bioloăija I, II un III daĜa. R., 1998. 1110 lpp. 
4. Uzdevumi ăenētikā. R., RSU, 2003. 

 
- papildus literatūra: 

1. Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson J.D. Molecular 
biology of the cell. Garland Pub., NY & London, 1989. 

2. Cooper G.M. The cell. ASM Press, Sinaer, 1997. 
3. Lackie S.M. The dictionary of cell biology. Academic Press Limited, London, 

1995. 
4. Openheimer S.B., Lefevre G. Introduction to embryonic development. 3rd ed., 

Allyn & Bacon, Boston, 1989. 
5. Price P.W. Biological evolution. Nathern Arizona University,USA, 1996. 
6. Raven P.H., Johnson G.B. Biology. 3rd ed., Mosby year book, 1992. 
7. Madera S. Bioloăija. Zvaigzne. 1998. 
8. Zalcmane V., Groma V. Šūnas ultrastruktūra. RSU, 2004. 
9. Pollard T.D., Earnshaw W.C. Cell biology. - Elsevier Science (USA), 2004.-789 

p. 
 
  
Studiju priekšmeta  
programmas vadītāja  _______________    ______Dr. biol. doc. Erika Nagle________ 
     (paraksts)          (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
20.09.2005.   

 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
__Medicīniskās bioloăijas un ăenētikas katedras 
                                   akadēmiskā struktūrvienība  
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2005.gada .5. oktobrī sēdē, 
protokols Nr.13-15-6/5   

 
 
 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “12.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija- Dentālā anatomija A kat.  
Akadēmiskās ** struktūrvienības vadītājs- prof., Dr.habil.med I. Čēma 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji- Docents Dr. med J. Lasovskis 
                asistente DDS J. Lasovska  
Studiju priekšmeta klausītāji (Fakultāte, studiju programma, studiju gads)-  
 Stomatoloăijas fakultātes 1. stud. gada studenti 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)- 2 KP 
Studiju priekšmeta mērėis-  

Sniegt studentiem zināšanas par anatomisko terminoloăiju zobu anatomijā. 
Apgūstot zināšanas zobu vispārējā uzbūvē, pulpas kameras topogrāfij ā, 
sakĦu skaita un topogrāfijas īpatnībās, sagatavot studentu klīnisko 
disciplīnu apguvei zobārstniecības kursā. 

Studiju priekšmeta uzdevumi- 
 Iemācīt studentiem: 

1. Identificēt katras zobu grupas pārstāvjus kā augšžoklī, tā apakšžoklī. 
2. Atšėirt zobus no labās un kreisās puses. 
3. Atšėirt piena zobus pēc vispārējiem morfoloăiskajiem raksturojumiem. 
4. Veidot no plastilīna priekšējos un sakĦu zobus ar okluzālo virsmu. 

Studiju priekšmeta saturs- 
11. Ievads dentālajā anatomijā, jēdziens terminoloăija. 
12. Praktiskā modelēšana pēc iepriekš teorētiski apskatītā plāna. 

      Drošības tehnika, strādājot ar gāzi, spirta lampiĦu un karstu vasku.  
13. Terminoloăija orientācijai, zoba apzīmējumi (FDI un citi), zoba 

uzbūves shēma, zoba pazīmes, zobu audi (emalja, dentīns, 
cements). 

14. Incisīvi, to funkcijas, forma un saistība ar funkciju. 
15. Kanīni, to forma, funkcijas un īpatnības. 
16. Premolāru forma, funkcijas. 
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17. Molāru forma, funkcijas. 
18. Piena zobu forma, struktūras īpatnības un funkcijas. 
19. Emaljas, dentīna un pulpas struktūras elementi un to saistība ar 

kl īniku. 
20. Dentālās anatomijas saistība ar bioėīmiju un histoloăiju. 

 
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi- kontroldarbi, semināri  
Literatūras saraksts: 
      -     ieteicamā literatūra; 
 Lekcijas, kserokopijas praktiskām nodarbībām 

- papildus literatūra; 
      R.W.Brand, D. I.Isseland. Anatomy of orofacial structures, Mosby 

company, 1990. 
 
 
Studiju priekšmeta 
Programmas vadītājs(-a) _________________Dr. med_docents Jānis Lasovskis 
                                          (paraksts)                   (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

 
13.09.2005. 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Orālās Patoloăijas katedra 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome *** 

200_5_. gada 13. septembra sēdē, 
protokols Nr.   41 
 
 
 
 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 
***  SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās 
struktūrvienības vai  akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
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 SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes  
2005.gada "21."novembrī  
sēdē, protokols Nr. 13 

Veidlapa Nr. M-3 (3)  
 APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "13." decembrī 
sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Filosofiskā antropoloăija A  
 
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – prof. V. Sīle 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – V. Sīlis, S. Mežinska, V. Sīle, M. Biezā 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Stomatoloăijas 
fakultātes 1.kursa studenti (1.sem.) 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Veidot vienotu priekšstatu par  cilvēka būtības izpētes raksturu un 
rezultātiem, Ħemot vērā dabas, kultūras un sociālās vides ietekmi uz cilvēku. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi – Iepazīties ar mūsdienu filosofiskās antropoloăijas priekšstatiem 
par cilvēka dabas duālismu un tā pretrunīgajām izpausmēm. Attīstīt prasmi analizēt un vērtēt, 
saprast cilvēka dabas daudzveidību. Veicināt interesi par refleksiju un pašizziĦu. 
 
Studiju priekšmeta saturs –  
Lekcijas: 
1. Cilvēks filosofiskās antropoloăijas skatījumā. 
2. Dzīvība un nāve. 
3. Cilvēks un viĦa vieta Visumā.  
4. Cilvēka daba un ėermeniskums. Seksualitāte. Parafīlijas. 
5. ApziĦa, bezapziĦa, dvēsele, gars. 
6. PašapziĦa un sirdsapziĦa. 
7. Brīvība un atbildība.  
8. Darbība, jaunrade, spēle. 
9. Komunikācija, vientulība, atsvešināšanās. 
10. Ciešanas, slimība, deviances. 
11. Mīlestība kā cilvēka esamības forma. 
12. Cilvēka destruktivitātes anatomija. 
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13. Kultūra un civilizācija, vērtības un jēga. 
14. Identitātes problēma. Cilvēks sociālajā sistēmā. 
15. Eksistence, izvēle, autentiskums. Dzīves māksla. 
16. Cilvēks filosofiskās antropoloăijas skatījumā. 
17. Brīvība un atbildība.  
18. Nāve un tās izpratne.  
19. Sakrālais un profānais 
20. Cilvēka daba un ėermeniskums. 
 Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Zināšanu pārbaudes tests  

 
Literatūra saraksts:  -ieteicamā literatūra; 
1.Kasīrers  E. Apcerējums par cilvēku. – R., Intelekts, 1997, 222 lpp. 
2.Eriksons Ē. H. Identitāte: jaunība un krīze. – R., Jumava, 1998, 272 lpp. 
3.Fromms Ē. Mīlestības māksla. – R., Jumava, 1994, 159 lpp. 
4.Gadamers G.H. Patiesība un metode – R., Jumava 1999, 508 lpp. 
5.Eliade M. Sakrālais un profānais – R., Minerva 1996, 188 lpp.  
6.Fuko M. Seksualitātes vēsture – I sēj. 2000, 109 lpp., II sēj. 2002, 190 lpp., III sēj. 
2003, 234 lpp. – R. Zvaigzne ABC 
Papildliteratūra : 
1.Арьес Ф. Человек перед лицом смерти – М. Прогресс, 1992, 526 lpp.  
2. Суицидология. Прошлое и настоящее – M. Когито- центр, 
2001, 565 lpp.  
3.Vilks A. Deviantoloăija (mācība par uzvedības sociālajām novirzēm) – R. Tiesu 
namu aăentūra, 2001, 341 lpp.  
4.Kūle M., Kūlis R. Filosofija – R. Burtnieks, 1996, 652 lpp.   
5.Šmids V. Dzīves māksla - izaicinājums tagadnei. – A., Krauklītis, 1996, 171 lpp. 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a)  _____________________ Mag. Philos. , lektors, Vents Sīlis 
    (paraksts)    (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
27.05.2005.     

 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Humanitāro zinātĦu katedra 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome***  

2005. gada 27.05. sēdē, 
protokols Nr.6       

 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
*** SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās struktūrvienības vai 
akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
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                                                      SASKAĥOTS 

                                                                             Rīgas StradiĦa universitātes 
                                                            Dekānu padomes 

                                                         2005.gada "21."novembrī  
sēdē, protokols Nr. 13 

Veidlapa Nr. M-3(3) 
                                                           APSTIPRINĀTS 

         Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "13." decembrī 

sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija -       Praktiskā anatomija, B kategorija 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja -                                      docente Ruta Žagare 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –                 asoc.prof. S. Boka, doc. R. 

Žagare, lekt.  
                                                                                                   S.Umbraško, lekt. L. 

Gavričenkova 
                      

Studiju priekšmeta klausītāji –                                                      Stomatoloăijas fakultāte, 
                                                                                                               I studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –                                         1  KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – 

       Veidot praktiskas iemaĦas anatomisko struktūru izpētē. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi – 

1. Mācīt preparēšanas iemaĦas 
2. Iemācīt atrast un atpazīt anatomiskās struktūras preparātos. 
3. Veidot izpratni par orgānu apasiĦošanas un inervāciju savstarpējo 

kopsakarību.     
 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Preparēšanas tehnikas apguve. 
2. Asinsvadu un nervu preparēšana. 
3. Aprakstu un shēmu veidošana par orgānu apasiĦošanu, inervāciju un limfas atteci. 
4. Shēmu analīze un problēmuzdevumu risināšana.  
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi –                       II semestra beigās ieskaite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literat ūras saraksts: 

-  ieteicamā literatūra 
1. Гончаров Н. И., Сперанский Л. С. Руководство по препарированию и 

изготовлению анатомических препаратов. Издательство НГМА, Н.Новгород, 

2002. 

2. Trevor Veston. Atlas of Anatomy. Md, MRCGP, 1990. 

3. Carmine D. Clemete. Anatomy. A regional Atlas of the Human Body, 3rd 

edition, London, 1987. 

4. Frank H.Netter. Atlas of human anatomy.  Munchen, 1990. 

5. Schumacher G. H.  Anatomie Des Kiefer – Gesichts – Bereiches. Ullstrin 

Mosby GmBH and Co, Berlin, 1993. 

6. Williams P. L. and other. Gray’s anatomy. 39th edition, Churchill Livingstone , 

1990. 

 
- papildus literatūra 
1. Anatomijas studiju nodaĜas docētāju sastādītās metodiskās rekomendācijas: 

2. Centrālā nervu sistēma, perifērā nervu sistēma un angioloăija. Rīga,  2002. 

3. V. Kalbergs. Cilvēka anatomija. 1.,2.daĜa. Zvaigzne, Rīga, 1971. 

4. Под. ред. С.С. Михайлова. Анатомия человека. Медицина, Москва, 1984. 

5. Под. ред. М.Р.Сапина. Анатомия человека. Медицина, Москва, 1986. 

6. Р.Д.Синельников. Атлас Анатомии человека.1,2,3,4, ч. Медицина, Москва, 1990. 

7. Sobotta. Atlas of Human Anatomy. 1.,2.vol., 1989. 

8. Anatomy as a Basis for Clinical Medicine, E.C.B.Hall-Crags, 1990. 

9. Anatomy, Descriptive and Surgical, H.Gray, F.R.S., 1974. 

 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja                                 docente R. Žagare 
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      (paraksts)                       

30.09.2005. 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Anatomijas un antropoloăijas institūta anatomijas studiju nodaĜas 
2005. gada 03. 10. sēdē, 
protokols Nr. 4 
 
 
 

 
 

                                                      SASKAĥOTS 
                                                                             Rīgas StradiĦa universitātes 

                                                            Dekānu padomes 
                                                         2005.gada "21."novembrī  

sēdē, protokols Nr. 13 
Veidlapa Nr. M-3(3) 

                                                           APSTIPRINĀTS 
         Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada "13." decembrī 
sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 
 
 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Ievads organiskajā un bioloăiskajā 
ėīmijā (B) 
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - doc. Māra Girgensone 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētājs 

lekt. A. Grīnbergs 
(zinātniskais grāds, akad. Amats, vārds, uzvārds) 

 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Stomatoloăijas 
fakultāte,  profesionālā  
programma, I studiju gada studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 1KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis -  
Iepazīstināt klausītājus ar organiskās un bioorganiskās ėīmijas pamatiem, kas nepieciešami 
bioėīmijas studijām 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi -  
Sniegt vispārīgas teorētiskas zināšanas par organiskajiem un bioorganiskajiem savienojumiem 
 
Studiju priekšmeta saturs -  
Organisko savienojumu pamatklases. Bioorganiskie savienojumi. Biomakromolekulārie 
savienojumi. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite 
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1 
Literatūras saraksts: 
Ieteicamā literatūra: 
1. A. Cēdere, J. Logins (1996) Organiskā ėīmija ar ievirzi bioėīmijā,  
 Zvaigzne, Rīga. 
Papildus literatūra: 
1. L.M.Harwood, J.E.McKendrick, R.C. Whitehead (2004) Organic Chemistry at a Glance  
Blackwell Publishing. 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) 
  
  
  

lektors A. Grīnbergs 
(paraksts) 

(zinātniskais grāds, akad. Amats, vārds, uzvārds) 
_12.09..2005. 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
  
  
 Medicīniskās bioėīmijas katedra 
  
  
  
akadēmiskā struktūrvienība/ fakultātes dome** 
  
200_5_. gada __12_.septembrī__sēdē,  
protokols Nr.___54__ 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 
*** SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās struktūrvienības vai akadēmiskajā darbā iesaistīta 

struktūrvienība 
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                                                      SASKAĥOTS 

                                                                             Rīgas StradiĦa universitātes 
                                                            Dekānu padomes 

                                                         2005.gada "21."novembrī  
sēdē, protokols Nr. 13 

Veidlapa Nr. M-3(3) 
                                                           APSTIPRINĀTS 

         Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "13." decembrī 

sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 
 
 
 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
 
 
 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Vitamīnu un kofermentu bioėīmijas 
pamati (B) 
 
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - doc. Māra Girgensone 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētājs 

lekt. A. Grīnbergs 
(zinātniskais grāds, akad. Amats, vārds, uzvārds) 

 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Stomatoloăijas 
fakultāte,  profesionālā  
programma, I studiju gada studenti 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 1KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis -  
Iepazīstināt klausītājus ar vitamīnu ėīmiju un kofermentu darbības ėīmiskajiem principiem 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi -  
Sniegt pārskatu par katra vitamīna struktūru un katra kofermenta bioėīmisko darbību 
 
Studiju priekšmeta saturs -  
Visi B grupas vitamīni. C vitamīns. Lipīdos šėīstošie vitamīni 
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite 
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Literatūras saraksts: 
Ieteicamā literatūra: 
1. R.K. Murry, D.K. Granner, D.A. Mayes, U. W. Rodwell (2004)   
Harper's Illustrated Medical Biochemistry 
 Lange Medical Books, New York.  
Papildus literatūra: 
1. D.L. Nelson, M.M.Cox (2005) Lehninger Principles of Biochemistry 
W. H. Freeman and Company, New York. 
2. J.M. Berg, J.L.Tymoczko, L. Stryer (2002) Biochemistry, 
 W.H. Freeman and Company, New York. 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) 
  
 

lektors A. Grīnbergs 
(paraksts) 

(zinātniskais grāds, akad. Amats, vārds, uzvārds) 
(zinātniskais grāds, akad. Amats, vārds, uzvārds) 

_12.09..2005. 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
  
  
 Medicīniskās bioėīmijas katedra 
  
  
  
akadēmiskā struktūrvienība/ fakultātes dome** 
  
200_5_. gada __12_.septembrī__sēdē,  
protokols Nr.___54__ 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 

*** SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās struktūrvienības vai akadēmiskajā darbā iesaistīta 

struktūrvienība 
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 SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005.gada "21."novembrī 
sēdē, protokols Nr. 13 

 
Veidlapa Nr. M-3 (3)  

 APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada "13." decembrī 
sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
     Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  

Cilvēka bioloăiskā tipa evolucionārais un ontoăenētiskais aspekts, kategorija B 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – prof. A.KrūmiĦa 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –   doc. E. Nagle, 
        asist. A. Puzuka 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  

Stomatoloăijas fakultātes, Zobārstniecības studiju programmas I studiju gada 
studenti. 

 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP. 
 
Studiju priekšmeta mērėis –   

PadziĜināt studentu izpratni par cilvēka izcelsmi, attīstību, bioloăisko tipu, kā arī par 
ăenētiskā materiāla bojājuma ietekmi uz šūnu un cilvēka organismu kopumā. 

Studiju priekšmeta uzdevumi –   
−−−−    Iegūt zināšanas par evolūcijas lomu cilvēka ăenēzē un evolūcijas atziĦu 

izmantošanas iespējām slimību etioloăijas izpratnē. 
−−−−    Apgūt cilvēka konstitūcijas izpētei nepieciešamās iemaĦas bioloăiskajā 

antropoloăijā. 
−−−−    Izprast kā ăenētiskā bojājuma radītās šūnu disfunkcijas var izraisīt organisma 

patoloăiju. 
 

Studiju priekšmeta saturs – 
Evolūcijas teorijas galvenās likumsakarības. Bioloăiskās antropoloăijas medicīniskais 
aspekts. Mutācijas. Šūnu patoloăija. 
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite pēc 2. semestra. 
 
Literatūras saraksts: 

- ieteicamā literatūra:  
1. Kolar I.C., Salter E.M. Craniofacial anthropometry. Practical measurment of 

the head an face for clinical, surgical and research use. Illinois, 1996, 334 p. 
2. Marta M.L. The evolution of modern human diversity. A study of cranial 

variation. Cambr. Univ. Press, 1996. 
3. Stein Ph.l., Row B.M. Physical anthropology. McGraw – Hill. Publishing 

Company, 1974, 512 p. 
- papildus literatūra: 

1. Redei G.P. Encyclopedic Dictionary of Genetics, Genomics and Proteomics. 
A. John Wiley and Sons, INC., Publication, 2003, 1379 p. 

2. Price P.W. Biological evolution. Saenders college publishing, 1996, 429 p. 
3. длждл Фоули Р. Еше один неповторымый вид мир, 1990, 367 стp. 
4. Хрисанфора Е.Н. Конституция и биохимическая индивидуальность 

целовека. Москва, 1990, 153 стp. 
 

 
 
 
  
Studiju priekšmeta  
programmas vadītāja  _______________    ______Dr. biol., doc. Erika Nagle________ 
     (paraksts)          (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
20.09.2005.   

 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
__Medicīniskās bioloăijas un ăenētikas katedras 
                                   akadēmiskā struktūrvienība  

2005.gada .5. oktobris sēdē, 
protokols Nr. 13-15-6/5   
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Veidlapa Nr. M-3 (3) 
 

APSTIPRINĀTS  SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta  Rīgas StradiĦa universitātes 
2005.gada "13." decembrī 
sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 Dekānu padomes 

  2005.gada "13." decembrī 
sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

   
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – DATORIKA UN 
STATISTIKA (B) 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesors Uldis Teibe 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – profesors Uldis Teibe, docents 
Imants KalniĦš un citi katedras docētāji 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – 
Stomatoloăijas fakultātes studenti, 1. studiju gads  
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 2 KP 
Studiju priekšmeta mērėis – Pilnveidot vidējā mācību iestādē iegūtās zināšanas, 
prasmes un iemaĦas datorikā; iemācīt lietot informācijas tehnoloăijas citu paralēlo un 
sekojošo studiju priekšmetu apguvei un speciālista praktiskajā darbā; iegūt pamatzināšanas 
par datu ieguvi, ievadi datorā, apstrādi, statistikas pārskata izveidošanu 
Studiju priekšmeta uzdevumi – Iemācīt studentiem izstrādāt studiju darbus, strādāt 
un meklēt studijām nepieciešamo informāciju datort īklos, lietot elektronisko 
pastu, elektroniskās tabulas, grafiskus zīmējumus, diagrammas un datu bāzes; 
iemācīt studentiem iegūt un ievadīt datus datorā, izvēlēties atbilstošas metodes to 
apstrādei un pielietot tās, izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus 

Studiju priekšmeta saturs – Windows vide (katalogu veidošana, failu un katalogu 
kopēšana, arhivēšana, meklēšana, īsinājumikonas). Teksta redaktors MS Word (teksta 
ievade, rediăēšana, formatēšana, tabulas, formulas, attēli, paraksti, virsrakstu stili, 
satura rādītāji, objektu rādītāji). Grafiskais redaktors VISIO. Elektroniskās tabulas MS 
Excel (datu virknes, tabulas, grafiki). Datu bāzes MS Access. Prezentāciju sagatavošana 
programmā MS PowerPoint. Elektroniskais pasts, informācijas meklēšana internetā. 
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  – Teorētiskā ieskaite kursa nobeigumā. 
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Literat ūras saraksts: 
Ieteicamā literatūra: 
1. Murāne D., Pāvilsone I. Microsoft Word 2000 … no A līdz Z. - Mācību līdzeklis. - Rīga: 

Datorzinību Centrs, 2000, 133 lpp. 
2. ĖiĦėere A., NarĦicka S.  Microsoft Excel 2000 … no A līdz Z. - Mācību līdzeklis. - Rīga: 

Datorzinību Centrs, 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. KrastiĦš O., CiemiĦa I. Statistika, R.: Latvijas Republikas Centrālā Statistikas Pārvalde 

2003 - 267 lpp. 
Papildus literatūra: 
1. Altman D. G., Statistics with confidence, second edition. BMJ – 2000 - p. 240 
2. Altman D.G. Statistics with confidence, second edition. BMJ - 2000 -p. 240 
3. David C. Howell. Fundamental statistics for the behavioral sciences, third edition. Belmont, 

Duxbury press 1995 - p. 457 
4. Dzenis J., PozĦaka V., KlotiĦš R. Interneta rokasgrāmata ārstam. – Rīga: Nacionālais 

medicīnas apgāds, 2000, 382 lpp. 
5. Goša Z. Statistika. R.: Izglītības soĜi 2003 - 334 lpp. 
6. Rosner B. Fundamentals of biostatistics, 5 - th edition. Duxbury Thomson Learning - 2000 

- p.  792 
7. UzziĦu materiāli l āzerdiskos un datortīklā. 
8. Vēzis V.. Microsoft Excel 5.0 ikvienam. - R.: Datorzinību Centrs, 1996., 200 lpp. 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(a)   Dr. biol., profesors Uldis Teibe 
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds, uzvārds) 

15.09.2005. 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Fizikas katedras 
akadēmiskā struktūrvienība /fakultātes dome 

2005. gada ″29.″_septembra sēdē, 
protokols Nr. 2-2005./06. 
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Veidlapa Nr. M – 3 (3) 
 
SaskaĦots       Apstiprināts 
RSU Dekānu padomes      RSU Senāta 
2005.   gada 21  Novembra                   13. decembra 2005.  gada                        
sēdē, protokols  Nr. 13            sēdē, protokola Nr.1- 2/13.12.05          
 
 
 
 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija 
 Medicīnas vēsture un deontoloăija 
 Kategorija: B 

Akadēmiskās struktūrvienības adītājs 
 Asociētais profesors Juris Salaks 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji 
Asociētais profesors Juris Salaks, asistents Haralds Voskis 

Studiju priekšmeta klausītāji 
 Stomatoloăijas fakultātes studenti, pirmais studiju gads 

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. Deontoloăijas mērėis ir 
sniegt teorētiskas zināšanas par medicīnas ētiku un deontoloăiju, atklāt 
pārmaiĦas medicīnas deontoloăijā Eiropā un Latvijā, iepazīstināt ar medicīnas 
deontoloăijas tradīcijām Latvijā 

 

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; 
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3) iepazīstināt ar medicīnas deontoloăijas tradīcijām ārsta praksē; 

Studiju priekšmeta saturs 
 Vispārējā medicīnas vēsture aplūko medicīnas zinātnes un prakses attīstību 
pasaulē visos vēstures periodos.  
Docētāju un studentu savstarpējās attiecības medicīnas augstskolā. Medicīnas 
darbinieki un pacienti. Ārsta noslēpums. Medicīnas deontoloăija Eiropas 
medicīnas augstskolu studentu sabiedrisko organizāciju darbībā 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi: testi 
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Literatūra 

1)Medicīnas vēsture: senie laiki, K.Ē. Arons, 1993. 
2)Medicīnas ētikas pamatprincipi, V. Sīle, 1999. 
3) История медицины. Т.С. Сорокина, в 2-х томах, 1992. 

    Атлас истории медицины. Первобытное общество. Древний мир. 
Т.С.Сорокина.2-е изд., перераб. и доп., 1987. 

4) Geschichte der Medizin, W.U. Eckart, 1998. 
5) Short History of Medicine, E. Ackerknecht, 1982.  
6) Ethics in Medicine, Milton D. Heifetz, 1996,  
7) Medical Ethics, Jeffrey Finn, Eliot L. Marshall, 1990. 
8) Bioethics: A Clinical Guide for Medical Students, Dan C. English. 
9) Medical Ethics, Kenneth Kearon, 1998 
 

Papildliteratūra 

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.  
7) Principles of Biomedical Ethics - Tom L., Ph.D. Beauchamp; Oxford 
University Press ; 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs  __________________          asoc.prof. Juris 
Salaks 
                 (paraksts)    
 

08.11.2005 
 
 
 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Medicīnas vēstures institūts 
 
2005.gada 3.oktobra sēdē, 
protokols Nr.5 
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Veidlapa Nr. M-3(3)                                                      
 SASKAĥOTS 

                                                                             Rīgas StradiĦa universitātes 
                                                            Dekānu padomes 

                                                         2005.gada "21."novembrī  
sēdē, protokols Nr. 13 

 
                                                           APSTIPRINĀTS 

         Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada "13." decembrī 

sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 
Studiju priekšmeta programmas apraksts* 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija-  
 Zobārsta veselība. Ergonomika, B kat.  
Akadēmiskās ** struktūrvienības vadītājs- prof., Dr.habil.med I. Čēma  
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji- doc., Dr. med. J. Lasovskis, DDS 
                asistente J. Lasovska, DDS 
                                                                               konsultanti – prof. J. Solomatins 
                            doc. Z. Kasvande
 Studiju priekšmeta klausītāji (Fakultāte, studiju programma, studiju gads)-  
 Stomatoloăijas fakultāte, 1. studiju gads  
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)-  1KP 
Studiju priekšmeta mērėis-  

Sniegt studentiem zināšanas zobārsta darba ergonomiskiem aspektiem un 
profesionālo slimību profilakses iespējām. 

Studiju priekšmeta uzdevumi- 
5. Iepazīstināt studentus ar redzes orgāna funkcionēšanu zobārsta darba 

laikā, to īpatnībām, slimību profilaksi. 
6. Balsta kustību sistēmas funkcionēšana zobārsta darba laikā, to 

īpatnības, slimību profilakse. 
7. Psiho-emocionālā stresa profilakse. 
8. Zobārsta darba vietas organizācijas principi. 
9. Zobārsta darba un atpūtas režīms. 

Studiju priekšmeta saturs- 
21. Veselības definīcija. 
22. Ergonomikas definīcija un principi. 
23. Redzes funkcionēšanas optimālais režīms, darba vietas racionālais 

apgaismojums. 
24. Zobārsta darba pozas un balsta-kustību aparāta funkcionēšanas 

optimālais režīms. 
25. Centrālās nervu sistēmas funkcionēšanas īpatnības, stresa un 

emocionālās izdegšanas profilakse. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi- semināri 
 
Literatūras saraksts: 
      -     ieteicamā literatūra; 
 Docētāju lekciju konspekti 
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- papildus literatūra; 
 ESDE (European Society of Dental Ergonomics) kongresu materiāli  
 
Studiju priekšmeta 
Programmas vadītājs(-a) __________________  Jānis Lasovskis doc., Dr. med____ 
                                          (paraksts)                       (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

 
13.09.2005. 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Orālās Patoloăijas katedra 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome *** 

200_5_. gada 13. septembra sēdē, 
protokols Nr.   41 
 
 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 
***  SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās 
struktūrvienības vai  akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123
 
 

 
 
Veidlapa Nr. M-3(3)                                                      

 SASKAĥOTS 
                                                                             Rīgas StradiĦa universitātes 

                                                            Dekānu padomes 
                                                         2005.gada "21."novembrī  

sēdē, protokols Nr. 13 
 

                                                           APSTIPRINĀTS 
         Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada "13." decembrī 
sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija- Uzvedības kultūra.  

Etiėete.C 
Akadēmiskās ** strukt ūrvienības vadītājs-   prof. I.Čēma 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji- prof. I.Čēma 
Studiju priekšmeta klausītāji (Fakultāte, studiju programma, studiju gads)-  
Stomatoloăijas fakultāte , Zobārstniecība, 1. studiju gads 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)-           1KP 
Studiju priekšmeta mērėis-Izprast un apgūt uzvedības kultūras noteikumus 
lietišėajā saskarsmē, iepazīties ar lietišėās etiėetes aktualitātēm mūsdienu 
sabiedrībā, mācīties veidot savu tēlu biznesa vidē, gūt praktiskus padomus 
lietišėajai saskarsmei. 

Studiju priekšmeta uzdevumi- 

1. Apgūt kultur ālas uzvedības normas sadzīvē, mācību un valsts iestādēs, 
ăimenē.  

2. Apgūt protokola prasības un zināt tā pielietojumu. 

3. Apgūt pareizas ăērbšanās stila prasības sadzīvē, oficiālās pieĦemšanās, 
dažādos pasākumos. 

4. Zināt galda kultūras prasības un noteikumus.  

Studiju priekšmeta saturs- 1. Kulturālas uzvedības priekšnoteikumi un jēdzieni. 
Etiėete. Problēmas etiėetes apguvē. Aktuālās tendences šodien. Protokols, tā lietošana. 
2. Attiecību kultūra darba vietā Ārējais izskats. Sasveicināšanās. Uzruna. Iepazīšanās 
un iepazīstināšana. Vizītkarte, tās veidi. Uzvedība lietišėajās sarunās. Telefona sarunas. 
3. Darba intervija. Dzīves gājuma (CV) sagatavošana. Motivācijas vēstule (pieteikums). 
Intervijas jautājumi. Uzvedība intervijas laikā. 
4. Sanāksmes.   Sanāksmju veidi: konference, seminārs, simpozijs, kolokvijs, kongress, 
sammits, forums. Darba sanāksme. Darba vizīte. Sanāksmes un vizītes programmas 
sastādīšana. Telpu iekārtojums. Sanāksmes vadītāja uzdevumi. Dāvanas un suvenīri 
lietišėajās attiecībās. Izvēles noteikumi. Pasniegšana un saĦemšana. 
5. Lietišėās viesības. Viesību veidi: pieĦemšana, pusdienas, vakariĦas, kokteiĜvakars. 
Dārza svētki  u..c Viesu ielūgšana: viesu izvēle, ielūguma noformējums,  saturs, atbilde 
uz ielūgumu. Svētku apăērbs: fraka, smokings, dāmas vakartērps. Aksesuāri. 
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6. Viesu izvietojums pie galda. Pamatnoteikumi: saimnieku vieta pie galda, goda viesa 
vieta, dzīves biedru vietas. Galda kartes, to noformējums un izvietojums. 
7. Galda kultūra. Galda klāšana. Ēdienu karte. Dzērienu karte. Lietišėu viesību gaita. 
Viesu sagaidīšana. Apiritīvs. Uzvedība pie galda. Tosti. Viesību noslēgums.  
8. Uzvedība restorānā. Ielūgums uz restorānu Apkalpojošais personāls. Ēdienu un 
dzērienu pasūtīšana. Rēėinu kārtošana.       
 
5.Studiju priekšmeta pārbaudījumi - testi, kontroldarbi. 

1) Prast mācēt uzrakstīt Curriculum vitae un motivācijas vēstules (pieteikuma) 
paraugu 2)Sagatavot oficiāla ielūguma  teksta paraugu. 

3) Veikt praktisku darbu- galda servēšanu.   

      4) Izstrādāt darbu par uzvedības kultūras tradīcijām noteiktā etiėetes jautājumā kādā 
no pasaules valstīm. 
 
Literat ūras saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
1. Kincāns V. Etiėete sadzīvē, lietišėajos kontaktos, starptautiskās attiecībās.- 

Biznesa partneri., 2000.,11.-20.,20-23, 49, 52, 55- 60, 77-114, 114-119, 150- 
179 lpp.  

2. Lasila S. Jaunā zelta uzvedības grāmata. – Sprīdītis, 1994., 8-12., 20-65, 68-83, 
90-93, 202-213, 346-355, 356, 358- 367, 368-386, 412-431, 446- 485, 512-521, 
522-541,  lpp. 

3. OdiĦa A. Protokols.- Paraugtipogrāfija. 1998.,7.-9, 21-23, 29-42, 43-52, 55-65, 
119 –138, 218-225, 226-229, 230-237,. lpp. 

4. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. RaKa, 1998, 5-31, 163 –197, 198-208 
lpp.   

5. Latiševs A. Lietišėās sarunas. Lietišėie kontakti. Merkurijs LAT, 1995., 43-66, 
83-91 lpp  

6. Toisena Ă. Kā jāuzvedas darba vietā. Itjus, 1996., 15-37, 41-63, 66-73 lpp. 
7. Korfīlda R. Sekmīgas intervijas māksla. Pētergailis, 2001., 63 lpp 
- papildus literatūra; 
1. Ėestere I. Sekojiet sava bosa modei! Kapitāls., 2001., Nr. 12. 78-81 lpp 
2. Volfa I. Uzvedības kultūra saskarsmē. RaKa, 1998, 73-88, 91-120, 122 – 133, 

134-165 lpp. 
3.   Bērta Š. Kā pieteikties darbā? Zvaigzne ABC, 1998, 93 lpp. 
3. Hindls T. Prasmīga intervija. Zvaigzne ABC, 200., 72 lpp 
4. Gulēna G. Esiet lūdzu tik laipni un ....!Zvaigzne ABC, 1998., 74-80 lpp 

 
Studiju priekšmeta 
Programmas vadītāja_______________      Dr. habil. med., profesors, Ingr īda 
Čēma      
                                   (paraksts)                                 (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, 

uzvārds)13. 09. 2005 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Orālās Patoloăijas katedras 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome *** 

2005. gada 13. 09.sēdē, 
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protokols Nr. 41 
 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akad ēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 
***  SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās 
strukt ūrvienības vai  akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 

 
 
 

                                                      SASKAĥOTS 
                                                                             Rīgas StradiĦa universitātes 

                                                            Dekānu padomes 
                                                         2005.gada "21."novembrī  

sēdē, protokols Nr. 13 
Veidlapa Nr. M-3(3) 

                                                           APSTIPRINĀTS 
         Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada "13." decembrī 
sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 
 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
                                                                   
                                                                                                                                            
Studiju priekšmeta nosaukums un kategorija – Sports vesel ībai  (C ) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asoc.prof. V. Arnis 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – lektore M. Hoferte  
 
Studiju priekšmeta klausītāji – Stomatolo ăijas fakult āte,  I studiju gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos ( KP ) -2KP 
Studiju priekšmeta mērėis - pilnveidot zināšanas un praktiskās iemaĦas fizisko 
vingrinājumu pielietošanai veselības nostiprināšanai fizisko darbaspēju 
paaugstināšanai. 
Studiju priekšmeta uzdevumi:     
      1. Pilnveidot kustību iemaĦas un prasmes dažādos sporta veidos; 
      2. Noteikt fiziskās darbaspējas un kontrolēt to izmaiĦas regulāru sporta 
nodarbību ietekmē. 
Studiju priekšmeta saturs: 
    1. Aerobie vingrinājumi, to specifika; 
    2. Vispārattīstošie vingrojumi; 
    3. Vispārattīstošie vingrojumi ar dažādiem priekšmetiem, pie vingrošanas   
          sienas un sola; 
    4. Dažādi aerobikas veidi un ritmiskā vingrošana mūzikas pavadījumā; 
    5. Spēka vingrojumi. 
    6. Lokanības vingrojumi. 
    7. Badmintons , tā apmācība, pamatelementi. 
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi - pārbaudes mācību kursa laikā - testi, 
ieskaites. 
 
Literatūras saraksts: 

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

apgāds, 2002, 215 lpp. 
2. Brēmanis E. Sporta fizioloăija. Rīga, Zvaigzne, 1991, 224 lpp. 
3. Kovalčika K. Skriešana sievietēm. Rīga, Kontinents, 1999, 460 lpp. 
4. Robinsone L., Tomsons G., Pilates, Rīga, Zvaigzne ABC, 2002, 183 lpp. 

      5.  Cebrofa K. Joga mātēm un bērnim, Zvaigzne ABC, 1981. 
 
- papildus literatūra 

1. Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. Rīga, Mācību 
grāmata, 1997, 215 lpp. 

2. Konrads A. Spēka attīstīšana. Rīga, LSPA, 2000, 92 lpp. 
3. Nagle E. (sastādītāja) un autoru kolektīvs. Veselības grāmata. 

Apgāds Krauklītis, 1998, 226 lpp. 
4. Rubana I. Veselības izglītības pamati. Rīga, RaKa, 1997, 143 lpp. 
5. Švinks U. Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā. Rīga, 1997, 103 

lpp. 
6. Švinks U. Valoda sportā. Rīga, N.I.M.S.,1998, 176 lpp. 
7. Švinks U. Studentu sports. Rīga, LSPA, 2001, 41 lpp. 

 
-  

 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītāja_________________maăistre, lektore Maruta Hoferte 
28.09.2005. 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa  universitātes 
Sporta un pedagoăijas katedra/ Rehabilitācijas fakultātes 
2005. gada 28. septembra sēdē, 
protokols Nr. 13-42-6/2 
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                                                      SASKAĥOTS 
                                                                             Rīgas StradiĦa universitātes 

                                                            Dekānu padomes 
                                                         2005.gada "21."novembrī  

sēdē, protokols Nr. 13 
Veidlapa Nr. M-3(3) 

                                                           APSTIPRINĀTS 
         Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada "13." decembrī 
sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

                                                                   
                                                                                                                                            
Studiju priekšmeta nosaukums un kategorija – Sports vesel ībai  (C ) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asoc.prof. V. Arnis 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –lektore M. Hoferte  
 
Studiju priekšmeta klausītāji – Stomatolo ăijas fakult āte, II studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos ( KP ) -1KP 
Studiju priekšmeta mērėis - pilnveidot zināšanas un praktiskās iemaĦas fizisko 
vingrinājumu pielietošanai veselības nostiprināšanai fizisko darbaspēju 
paaugstināšanai. 
Studiju priekšmeta uzdevumi:     
      1. Pilnveidot kustību iemaĦas un prasmes nodarbībās un dažādos sporta 
veidos; 
      2. Pilnveidot zināšanas par fiziskās sagatavotības un fizisko darbaspēju 
novērtēšanu un atbilstošu fizisko vingrinājumu un slodžu pielietošanu veselības 
nostiprināšanai; 
      3. Noteikt fiziskās darbaspējas un kontrolēt to izmaiĦas regulāru sporta 
nodarbību ietekmē. 
 
Studiju priekšmeta saturs: 
    1. Aerobie vingrinājumi, to specifika; 
    2. Vispārattīstošie vingrojumi; 
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    3. Vispārattīstošie vingrojumi ar dažādiem priekšmetiem, pie vingrošanas   
          sienas un sola, ar bumbām, hantelēm. 
    4. Dažādi aerobikas veidi un ritmiskā vingrošana mūzikas pavadījumā; 
    5. Spēka vingrojumi – roku, kāju, vēdera, muguras muskulatūrai. 
    6. Lokanības vingrojumi – streičings, jogas elementu izmantošana, 
relaksācija. 
    7. Pilates un to pamatprincipi. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - pārbaudes mācību kursa laikā - testi, 
ieskaites. 
 
 
 
 
 
 
Literatūras saraksts: 

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

Nacionālais apgāds, 2002, 215 lpp. 
2. Brēmanis E. Sporta fizioloăija. Rīga, Zvaigzne, 1991, 224 lpp. 
3. Kovalčika K. Skriešana sievietēm. Rīga, Kontinents, 1999, 460 

lpp. 
4. Robinsone L., Tomsons G., Pilates, Rīga, Zvaigzne ABC, 2002, 

183 lpp. 
           5..Cebrofa K. Joga mātēm un bērnim, Zvaigzne ABC, 1981. 
 
- papildus literatūra 

1. Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. Rīga, Mācību 
grāmata, 1997, 215 lpp. 

2. Konrads A. Spēka attīstīšana. Rīga, LSPA, 2000, 92 lpp. 
3. Nagle E. (sastādītāja) un autoru kolektīvs. Veselības grāmata. Apgāds 

Krauklītis, 1998, 226 lpp. 
4. Rubana I. Veselības izglītības pamati. Rīga, RaKa, 1997, 143 lpp. 
5. Švinks U. Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā. Rīga, 1997, 103 lpp. 
6. Švinks U. Valoda sportā. Rīga, N.I.M.S.,1998, 176 lpp. 
7. Švinks U. Studentu sports. Rīga, LSPA, 2001, 41 lpp. 

 
 

 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītāja_________________maăistre, lektore Maruta Hoferte 
28.09.2005. 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa  universitātes 
Sporta un pedagoăijas katedra/ Rehabilitācijas fakultātes 
2005. gada 28. septembra sēdē, 
protokols Nr. 13-42-6/2 

 



 129
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                       

                                                     SASKAĥOTS 
                                                                             Rīgas StradiĦa universitātes 

                                                            Dekānu padomes 
                                                         2005.gada "21."novembrī  

sēdē, protokols Nr. 13 
Veidlapa Nr. M-3(3) 

                                                           APSTIPRINĀTS 
         Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada "13." decembrī 
sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Normālā fizioloăija 
(A) 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja – profesore L. Aberberga Augškalne 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – RSU normālās fizioloăijas 
katedras docētāji 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – 
stomatoloăijas fakultāte, zobārstniecība, profesionālā programma, bakalaurs, 2. studiju 
gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
Studiju priekšmeta mērėis – dot pamatzināšanas par organisma funkcijām. 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

o Iepazīstināt ar organisma funkcionēšanas pamatprincipiem šūnas, orgāna, 
orgānu sistēmas, visa organisma līmenī. 

o Palīdzēt izprast un izskaidrot funkciju regulācijas mehānismus. 
o Iemācīt funkciju pētīšanas pamatmetodes. 

Studiju priekšmeta saturs –  
o Šūnas funkcijas. Uzbudināmo audu fizioloăija. MuskuĜu, neironu, sinapšu 

fizioloăija. 
o Neirālā un humorālā regulācija. Refleksi, pašregulācijas sistēmas, veăetatīvā 

nervu sistēma, hormoni. Asinis. Homeostāze, tās uzturēšanas mehānismi. 
o Elpošanas, sirds, asinsrites fizioloăija. 
o Gremošanas fizioloăija. Procesi mutes dobumā.  
o Vielu maiĦas fizioloăija. Izvadprocesu fizioloăija. 
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 4. semestrī. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literat ūras saraksts: 
- ieteicamā literatūra: 

� L. Aberberga-Augškalne. Fizioloăija rehabilitologiem. 2002. 214 lpp. 
� Cilvēka fizioloăija. A. Valtnera redakcijā. 1986. 455 lpp. 

- papildus literatūra: 
� R.F. Schmidt, F.Lang,G.Thews.Physiologie des Menschen. 29. Aufl.,2005. 

994 S. 
� F. Lang. Basiswissen Physiologie. 2000. 412 S. 
� C. Guyton. Textbook of Medical Physiology. 1991. 1014 p. 
� S. Silbernagl, A. Despopoulos. Taschenatlas der Physiologie. 2001. 436 S. 
� W. F. Ganong. Review of Medical Physiology. 1991. 754 p. 

Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs _____________________   Dr. med., docents Leons Blumfelds 
2005. gada 23. augusts 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Normālās fizioloăijas katedras 
2005. gada 23. augusta sēdē, 
protokols Nr. 1 
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                                                     SASKAĥOTS 
                                                                             Rīgas StradiĦa universitātes 

                                                            Dekānu padomes 
                                                         2005.gada "21."novembrī  

sēdē, protokols Nr. 13 
Veidlapa Nr. M-3(3) 

                                                           APSTIPRINĀTS 
         Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada "13." decembrī 
sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts. 

  
1. Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija  - 
 Patoloăiskā anatomija (A) 

                                                        
2. Akademiskās struktūrvienības vadītāja -  profesore Laila Feldmane  
                                                               asociētā profesore Regīna Kleina 
 
3. Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – asociētā profesore     

docentes Vija  Tipaine, Ludmila Sokolova, 
asistente Inta Liepniece-Karele 

 
4. Studiju priekšmeta klausītāji  - Stomatoloăijas fakultāte  
                         Studiju programma „  Stomatoloăija” 2. studiju gads                                              
 
5. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos –  2 KP 
 
6. Studiju priekšmeta mērėis  ir dot studentiem informāciju par cilvēka biežāko 
saslimšanu morfoloăiju, patoloăisko procesu būtību, to mikroskopiskās un 
makroskopiskās izpausmes, kā arī akcentēt dažādu patoloăisku procesu izpausmi mutes 
dobuma gĜotādā, žokĜa kaulos, zobu struktūrās un siekalu dziedzeros. Iepazīstināt SF 
studentus ar patoloăijas nodaĜas darba praktisko nozīmi slimību diagnostikā, izmantojot 
biopsiju, operāciju un autopsiju materiālu. 
 
7. Studiju priekšmeta uzdevumi. 
 



 132
 
 

1) apgūt dažādu saslimšanu mikroskopiskās diagnostikas principus; 
2) orientēties orgānu makroskopiskajās vizuālajās izmaiĦās dažādu patoloăisku 

stāvokĜu gadījumā; 
3) prast analizēt biežāko patoloăisko procesu morfoăenēzi, to sarežăījumu 

etiopatoăenētiskos aspektus un to morfoloăiskās izpausmes, kā arī slimību 
klīniski-morfoloăiskās paralēles izmaiĦas audos; 

4) zināt patoloăijas nodaĜas dokumentācijas principus un darba metodes; 
 

8. Studiju priekšmeta  saturs: 
 

 Šūnu bojājums. Mezenhimālās distrofijas. Endogēno, eksogēno pigmenti.  
Minerālu vielu maiĦas traucējumu morfoloăija. Akūts un hronisks iekaisums. 
Asinsrites traucējumu, infarktu, emboliju, kompensatoro pielāgošanās procesu 
histopatoloăijā. Priekšvēža stāvokĜu un dažādu audzēju histoăenēze, 
mikroskopiskais un makroskopiskais raksturojums ( vēži, sarkomas, melanomas, 
organospecifiskie audzēji, leikozes, teratomas). Visu patoloăisko procesu izpausme 
mutes dobuma audos, žokĜos, siekalu dziedzeros, sejas ādā. 

 
9. Studiju priekšmeta pārbaudījumi . 
 

                                      * Pārbaudes mācību kursa laikā (testi studentu zināšanu 
pārbaudei nodarbības sākumā un beigās, situācijas uzdevumi), 

            * īsi kontroldarbi ar teorētiskiem jautājumiem un makroprepa- 
 rātu aprakstiem; 

            * patstāvīgs individuālais darbs (referāts par kādas nodarbības  
fragmenta padziĜinātu izpēti vai literatūras pārskats). 

     nobeiguma pārbaudījums – eksāmens , kurā tiek vērtētas 
a) mutiskās atbildes par vispārējo patoloăiju  
b)  mikropreparātu diagnozes noteikšana.                                                                  

  
 10. Literatūras saraksts. 
Ieteicamā literatūra 
      1. Slimību morfoloăiskie aspekti RSU,Rīga, 2005, 70 lpp. 

 2.  Mācību līdzekĜi vispārējā patoloăiskajā anatomijā. Rīga, AML,     1994. 
3. A.I.Strukovs, V.V. Serovs. Patoloăiskā anatomija. Maskava,”Medicīna” 1998 

(krievu val.). 
4. D.S.Sarkisovs,M.A.PaĜcevs, H.K.Hitrovs. Cilvēka vispārējā patoloăija. 

Maskava. “Medicīna” , 1995 (krievu val.). 
5. Pathologic Basis of disease. R.S.Cotran, V.Kumar, S.L.Robbins. W.B.Saunders 

Company, 2004. 
 

Papildus literatūra 
      1.  Lehrbuch der Allgemeinen Pathologie und der Pathologischen        Anatomie. 

Herausgegeben von M.Eder und P.Gedigk. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
2002. 

                            2.  V.Serovs, N.J.Jarigins, V.S.Paukovs. Patoloăiskā anatomija. Atlass. Maskava 
“Medicīna”, 1986 (krievu val.). 

     3  Concise Pathology.  P.Chandrasoma , C.R.Taylor. Appleton and Lange 
Norwalk,Connecticut, 2000. 
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     4  Oxford  Textbook of Pathology. J.Mc.Gee, P.G.Isaacson, N.A.Wright.   Oxford 
University Press, 1998.                                                                     

  Studiju priekšmeta  
  programmas vadītāja                           RSU Patoloăiskās anatomijas     katedras    

vadītāja   Regīna Kleina 
  22.08.2005. 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Patoloăiskās anatomijas katedra 
2005.gada 22. 08 . sēdē, 
protokolsNr.1 
 
 

                                                       SASKAĥOTS 
                                                                             Rīgas StradiĦa universitātes 

                                                            Dekānu padomes 
                                                         2005.gada "21."novembrī  

sēdē, protokols Nr. 13 
Veidlapa Nr. M-3(3) 

                                                           APSTIPRINĀTS 
         Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada "13." decembrī 
sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA  
NOSAUKUMS:          Kl īniskā patoloăiskā fizioloăija  (A)  
 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA VAD ĪTĀJS:  Prof.  Juris Leja 
 

 
PROGRAMM Ā IESAISTĪTIE DOCĒTĀJI:      prof. J.Leja,   doc. A.Ancāns,  
                                                                         lekt. D.Lutinska,  lekt. H.Kārkli Ħa 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA KLAUS ĪTĀJI:      Stomatoloăijas  fakultāte,  
                                                           II stud. gads, 3.semestris; III stud. gads, 
5.semestris 
 
 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA APJOMS:       4  KP   
 
STUDIJU PRIEKŠMETA M ĒRĖIS:   būdama mācība par slima organisma funkcijām, 
patoloăiskā fizioloăija balstās uz fundamentālajām disciplīnām un ir visu klīnisko un 
speciālo disciplīnu pamats. Šīs Ĝoti plašās  disciplīnas mērėis ir ne tikai sniegt 
klīniskajām disciplīnām nepieciešamās pamatzināšanas, bet arī iemācīt studentam 
klīniski domāt. 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA UZDEVUMI:  1) sniegt Stomatoloăijas fakultātes studentiem 
pamatzināšanas klīniskās medicīnas apguvei, 2) izprast organisma tipveida patoloăiskos 
procesus,  3) iemācīt studentiem klīniski domāt. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA SATURS:   

 
Jēdziens par ūdens un elektrolītu maiĦas traucējumiem. KuĦăa-zarnu trakta loma. 

Izo- hiper- un hipoosmolārā hipo- un hiperhidratācija. Tūskas. Jēdziens par acidozēm 
un alkalozēm, veidi, kompensācijas pakāpes. Jēdziens par nieru koncentrācijas un 
dilūcijas traucējumiem. Nefropātijas. Nieru mazspēja. Urēmija. Olbaltumvielu maiĦas 
pamattraucējumi. OgĜhidrātu maiĦas pamattraucējumi. Hiperglikēmija. Glikozurija. 
Hipoglikēmija. Cukura diabēta etioloăija un patoăenēze Gremošanas sistēmas loma.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Gremošanas traucējumi mutes dobumā. Hiper- un hiposalivācija. Fokālie infekcijas 

perēkĜi. Zobu un parodonta pārmantotas un iegūtas slimības. Kariess. Košanas 
muskulatūras un žokĜu locītavu slimības. Lūpu un mutes gĜotādas pārmantotās un 
iegūtās slimības. Siekalu dziedzeru slimības. Sialodenīts. Sialolitiāze. 

 Asins sistēmas funkciju traucējumi. Anēmijas, klasifikācijas principi. Eritrocitoze. 
Īstā policitēmija. Leikocītu sistēmas funkciju traucējumi. Hemoblastozes. Akūta un 
hroniska leikoze. Asinsreces sistēmas traucējumi. Hemorāăiskās diatēzes, to 
pamatveidi. Hiperkoagulācija, priekštromboze un tromboze. DIK sindroms. Jēdziens 
par endokrīno traucējumu etioloăiju un patoăenēzi.  
 
 
 
STUDIJU PRIEKŠMETA  PĀRBAUDĪJUMI:       eksāmens 
 

 
 
 
PRASĪBAS KLAUSĪTĀJIEM:   
• jābūt priekšzināšanām bioloăijā, bioėīmijā, normālajā fizioloăijā un 

mikrobioloăijā,  
• jāpiedalās praktiskajās nodarbībās, jāveic studenta radošais darbs, jānokārto 

iknedēĜas teorētisko zināšanu pārbaude,  kolokviji un kursa noslēguma eksāmens. 
 

 
 
LITERAT ŪRA: 
 
 
1. McCance, Kathryn L., Huether Sue E. Pathophysiology. The biologic basis for 

Disease in adults and children. The C.V. Mosby Company. St. Louis. Baltimore. 
Philadelphia. Toronto, 1990, 1452 pp. 

2. Harrison’s principles of internal medicine. Ed. By R.M.Stone. 12th ed. Ed. Mc Graw-
Hill. New York -Toronto, 1991, 280 pp. 

3. Kissane J.M. Anderson’s Pathology. 9th edition. Vol. I and II. The C.V. Mosby Com-
pany. St. Louis. Baltimore. Philadelphia. Toronto, 1990, 2196 pp. 
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4. Leja J. Vispārīgā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. Izd. “Zvaigzne”. Rīgā, 1993, 352 
lpp. 

5. Leja J. Perifērās asinsrites patoloăiskā fizioloăija. AML. Rīgā, 1993, 45 lpp. 

6.  Leja J. Skābju-sārmu līdzsvara traucējumi. AML. Rīgā, 1993, 18 lpp. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Leja J. Ūdens-elektrolītu maiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1993, 35 lpp. 

8. Leja J. Diabetes mellitus. AML. Rīgā, 1994, 24 lpp. 

9. Leja J. OgĜhidrātu vielmaiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1994, 25 lpp. 

10. Leja J. Skābju-sārmu līdzsvara traucējumi. Rīgā, AML, 1995, 18 lpp. (Otrais izd.). 

11. Leja J. Ūdens-elektrolītu maiĦas traucējumi. Rīgā, AML, 1995, 35 lpp. (Otrais izd.). 

12. Leja J. Tauku un lipoīdu vielmaiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1996, 19 lpp. 

13. Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. I. Asinis. Asinsrece. AML. Rīgā, 1996, 75 lpp.  

14. Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. II. Urīns. AML. Rīgā, 1996, 84 lpp. 

15. Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. III. Organisma šėidrumi. AML. Rīgā, 
1997,159 lpp. 

16. Leja J.  Olbaltumvielu maiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1998, 33 lpp. 

17. Leja J., Pevznere E.  Speciālā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. Izd. “Zvaigzne”. 
Rīgā, 1988, 444 lpp. 

18. Leja J., Visockis R., KrūmiĦa U., Pevznere E., KalniĦa M., Ratniece M. 
Medicīniskā ăenētika. Izd. “Zvaigzne”. Rīgā, 1979, 138 lpp. 

19. Патофизиология. Курс лекций. Под.ред.проф. П.Ф.Литвицкого. Изд.»Медици-
на». Москва, 1995, с. 751. 

20. Ritchie, A.C. Boyd’s Textbook of Pathology. Vol. I and II. 9th edition. Lea and 
Febiger. Philadelphia. London, 1990, 2065 pp. 

21. Шанин В.Ю. Типовые патологические процессы. Изд. «Специальная 
литература». Санкт-Петербург, 1996,  сю 279. 

22. J.Leja. Klīnisko analīžu novērtēšana. IV. Olbaltumvielas, ogĜhidrāti, lipīdi, 
pigmenti, vitamīni. AML, Rīgā, 1999, 160 lpp. 

23. J.Leja. Veselības paškontrole. Ekspresdiagnostika. Izd. McĀbols, Rīgā, 2000, 77 
lpp. 
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Studiju priekšmeta programmas vadītājs:  

 
                  Dr.habil.med., profesors  Juris Leja 

                                                      2005.g. 5.oktobrī. 
 
SASKAĥOTS 
RSU  Patoloăiskās fizioloăijas katedras 
2005.g. 25.augusta sēdē, 
protokols Nr.18 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                     SASKAĥOTS 
                                                                             Rīgas StradiĦa universitātes 

                                                            Dekānu padomes 
                                                         2005.gada "21."novembrī  

sēdē, protokols Nr. 13 
Veidlapa Nr. M-3(3) 

                                                           APSTIPRINĀTS 
         Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada "13." decembrī 
sēdē, protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 
   
STUDIJU PRIEKŠMETA  
NOSAUKUMS:          Kl īniskā patoloăiskā fizioloăija  (A)  
 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA VAD ĪTĀJS:  Prof.  Juris Leja 
 

 
PROGRAMM Ā IESAISTĪTIE DOCĒTĀJI:      prof. J.Leja,   doc. A.Ancāns,  
                                                                         lekt. D.Lutinska,  lekt. H.Kārkli Ħa 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA KLAUS ĪTĀJI:      Stomatoloăijas  fakultāte,  
                                                                           III studiju gads,  
 
 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA APJOMS:   A-2  KP   
 
STUDIJU PRIEKŠMETA M ĒRĖIS:   būdama mācība par slima organisma funkcijām, 
patoloăiskā fizioloăija balstās uz fundamentālajām disciplīnām un ir visu klīnisko un 
speciālo disciplīnu pamats. Šīs Ĝoti plašās  disciplīnas mērėis ir ne tikai sniegt 
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klīniskajām disciplīnām nepieciešamās pamatzināšanas, bet arī iemācīt studentam 
klīniski domāt. 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA UZDEVUMI:  1) sniegt Stomatoloăijas fakultātes studentiem 
pamatzināšanas klīniskās medicīnas apguvei, 2) izprast organisma tipveida patoloăiskos 
procesus,  3) iemācīt studentiem klīniski domāt. 
 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA SATURS:   

 
Jēdziens par ūdens un elektrolītu maiĦas traucējumiem. KuĦăa-zarnu trakta loma. 

Izo- hiper- un hipoosmolārā hipo- un hiperhidratācija. Tūskas. Jēdziens par acidozēm 
un alkalozēm, veidi, kompensācijas pakāpes. Jēdziens par nieru koncentrācijas un 
dilūcijas traucējumiem. Nefropātijas. Nieru mazspēja. Urēmija. Olbaltumvielu maiĦas 
pamattraucējumi. OgĜhidrātu maiĦas pamattraucējumi. Hiperglikēmija. Glikozurija. 
Hipoglikēmija. Cukura diabēta etioloăija un patoăenēze Gremošanas sistēmas loma.  
 
 
 
 
 

 
Gremošanas traucējumi mutes dobumā. Hiper- un hiposalivācija. Fokālie infekcijas 

perēkĜi. Zobu un parodonta pārmantotas un iegūtas slimības. Kariess. Košanas 
muskulatūras un žokĜu locītavu slimības. Lūpu un mutes gĜotādas pārmantotās un 
iegūtās slimības. Siekalu dziedzeru slimības. Sialodenīts. Sialolitiāze. 

 Asins sistēmas funkciju traucējumi. Anēmijas, klasifikācijas principi. Eritrocitoze. 
Īstā policitēmija. Leikocītu sistēmas funkciju traucējumi. Hemoblastozes. Akūta un 
hroniska leikoze. Asinsreces sistēmas traucējumi. Hemorāăiskās diatēzes, to 
pamatveidi. Hiperkoagulācija, priekštromboze un tromboze. DIK sindroms. Jēdziens 
par endokrīno traucējumu etioloăiju un patoăenēzi.  
 
 
 
STUDIJU PRIEKŠMETA  PĀRBAUDĪJUMI:       eksāmens 
 

 
 
 
PRASĪBAS KLAUSĪTĀJIEM:   
• jābūt priekšzināšanām bioloăijā, bioėīmijā, normālajā fizioloăijā un 

mikrobioloăijā,  
• jāpiedalās praktiskajās nodarbībās, jāveic studenta radošais darbs, jānokārto 

iknedēĜas teorētisko zināšanu pārbaude,  kolokviji un kursa noslēguma eksāmens. 
 

 
 
LITERAT ŪRA: 
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1.McCance, Kathryn L., Huether Sue E. Pathophysiology. The biologic basis for 
Disease in adults and children. The C.V. Mosby Company. St. Louis. Baltimore. 
Philadelphia. Toronto, 1990, 1452 pp. 
2.Harrison’s principles of internal medicine. Ed. By R.M.Stone. 12th ed. Ed. Mc 
Graw-Hill. New York -Toronto, 1991, 280 pp. 
3.Kissane J.M. Anderson’s Pathology. 9th edition. Vol. I and II. The C.V. Mosby 
Company. St. Louis. Baltimore. Philadelphia. Toronto, 1990, 2196 pp. 

4.Leja J. Vispārīgā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. Izd. “Zvaigzne”. Rīgā, 1993, 
352 lpp. 

5.Leja J. Perifērās asinsrites patoloăiskā fizioloăija. AML. Rīgā, 1993, 45 lpp. 

6.Leja J. Skābju-sārmu līdzsvara traucējumi. AML. Rīgā, 1993, 18 lpp. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7.Leja J. Ūdens-elektrolītu maiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1993, 35 lpp. 

8.Leja J. Diabetes mellitus. AML. Rīgā, 1994, 24 lpp. 

9.Leja J. OgĜhidrātu vielmaiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1994, 25 lpp. 

10.Leja J. Skābju-sārmu līdzsvara traucējumi. Rīgā, AML, 1995, 18 lpp. (Otrais 
izd.). 

11.Leja J. Ūdens-elektrolītu maiĦas traucējumi. Rīgā, AML, 1995, 35 lpp. (Otrais 
izd.). 

12.Leja J. Tauku un lipoīdu vielmaiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1996, 19 lpp. 

13.Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. I. Asinis. Asinsrece. AML. Rīgā, 1996, 75 
lpp.  

14.Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. II. Urīns. AML. Rīgā, 1996, 84 lpp. 

15.Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. III. Organisma šėidrumi. AML. Rīgā, 
1997,159 lpp. 

16.Leja J.  Olbaltumvielu maiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1998, 33 lpp. 

17.Leja J., Pevznere E.  Speciālā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. Izd. “Zvaigzne”. 
Rīgā, 1988, 444 lpp. 

18.Leja J., Visockis R., KrūmiĦa U., Pevznere E., KalniĦa M., Ratniece M. 
Medicīniskā ăenētika. Izd. “Zvaigzne”. Rīgā, 1979, 138 lpp. 

19.Патофизиология. Курс лекций. Под.ред.проф. П.Ф.Литвицкого. 
Изд.»Медицина». Москва, 1995, с. 751. 
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20.Ritchie, A.C. Boyd’s Textbook of Pathology. Vol. I and II. 9th edition. Lea and 
Febiger. Philadelphia. London, 1990, 2065 pp. 

 
PAPILDUS LITERAT ŪRA: 
 
1.Шанин В.Ю. Типовые патологические процессы. Изд. «Специальная литерату-
ра». Санкт-Петербург, 1996,  сю 279. 
2.J.Leja. Klīnisko analīžu novērtēšana. IV. Olbaltumvielas, ogĜhidrāti, lipīdi, pigmenti, 
vitamīni. AML, Rīgā, 1999, 160 lpp. 
3.J.Leja. Veselības paškontrole. Ekspresdiagnostika. Izd. McĀbols,Rīgā,2000, 77 lpp. 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs:  

 
                  Dr.habil.med., profesors  Juris Leja 

                                                      2005.g. 5.oktobrī. 
 
SASKAĥOTS 
RSU  Patoloăiskās fizioloăijas katedras 
2005.g. 25.augusta sēdē, 
protokols Nr.18 
 
 
 
 
 
 
 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Dekānu padomes  

2005.gada „21”.novembra sēdē 
Protokols Nr.13  
APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta  
2005.gada „13”. decembra sēdē 

        Protokols Nr._1-2/13.12.2005. 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
Studiju priekšmeta programmas 
nosaukums un kategorija: 

mikrobioloăija, virusoloăija, 
imunoloăija, 
kategorija: A – obligāts 

 

Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs: profesore Juta Kroiča 
 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie 
docētāji: 

docente Valentīna KuzĦecova, 
lektore Ilze Strepmane, 
lektors Aigars Reinis 

 

Studiju priekšmeta klausītāji: Stomatoloăijas fakultāte, 
Zobārstniecība, II studiju gada 3. un 
4.semestra studenti. 
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Studiju priekšmeta apjoms: 4 KP 
Studiju priekšmeta mērėis: Studiju priekšmeta mērėis ir dot studentiem zināšanas par 
mikroorganismu un vīrusu pasauli, to īpašībām un izplatību apkārtējā vidē, cilvēka 
ėermeĦa normālo mikrofloru un apkārtējās vides mikrofloru, kā arī to ietekmi uz 
cilvēka organismu, mikroorganismu un vīrusu lomu infekcijas slimību un iekaisuma 
procesa ierosināšanā un imūnās atbildes attīstībā, medicīnisko instrumentu un 
aparatūras dezinfekcijas un sterilizācijas metodēm, hospitālo infekciju izcelsmi un 
pasākumiem cīĦā pret tām, infekciju slimību diagnostikas metodēm, medicīniski 
bioloăisko preparātu ( serumu, vakcīnu, antibiotisko vielu) raksturojumu. 
Studiju priekšmeta uzdevumi: 

� dot studentiem zināšanas par mikroorganismu un vīrusu morfoloăiju, to 
īpašībām un ietekmi uz makroorganismu; 

� izvērtēt mikroorganismu lomu infekcijas slimību un iekaisuma procesa 
etioloăijā un patoăenēzē; 

� dot priekšstatu par organisma aizsargmehānismiem pret infekcijas 
slimībām – nespecifiskās rezistences lomu un specifiskās imūnās 
sistēmas nozīmi; 

� dot zināšanas par mikrobu un vīrusu ierosināto infekciju slimību 
diagnostikas metodēm; 

� sniegt informāciju par jaunākajām infekcijas slimību nespecifiskās un 
specifiskās profilakses metodēm un pasākumiem. 

Studiju priekšmeta saturs: 
� vispārējā mikrobioloăija un virusoloăija . Baktēriju morfoloăija un 

mikroskopiskās izmeklēšanas metodes. Taksonomija. Baktēriju grupas. 
Baktēriju metabolisms- anabolisms, katabolisms, baktēriju augšana un 
vairošanās. Baktēriju fermenti. Mākslīgās barotnes un baktēriju 
kultivēšanas metodes aerobos un anaerobos apstākĜos. Cilvēka normālā 
mikroflora. Mutes dobuma mikroflora un tās loma kariesa patoăenēzē. 
Vides mikrofloras, to nozīme infekciju izplatībā. 

 
 

Faktori, kas ietekmē mikroorganismus. Dezinfekcijas un sterilizācijas 
metodes. Mikroorganismu producētās antibiotiskās vielas. Vīrusu struktūra, 
īpašības, iedalījums un replikācija. Vīrusu kultivēšanas metodes. Vīrusu 
mijiedarbība ar šūnu. 
� Infekcija un imunit āte. Mācība par infekcijas procesu un slimību. 

Imunitātes veidi, iedalījums. Organisma nespecifiskās rezistences 
mehānismi. Organisma imūnā sistēma. Antigēni, to raksturojums. 
Antivielas, to primārā un sekundārā struktūra. Imūnglobulīnu klases. 
Imūnokompetentās šūnas – T ly, B ly, NK šūnas, makrofāgi, to ăenēze, 
antigēni, receptori, funkcijas, nozīme imūnajā atbildē. Imūnās atbildes 
veidi. Pretvīrusu imūnās atbildes īpatnības. Alerăija – alergēni, alerăisko 
reakciju iedalījums, to mehānismi un raksturojums. Imūnie deficīti. 
Seroloăiskās reakcijas, to daudzveidība, mehānismi. Seroloăisko 
reakciju praktiskā pielietošana.  

� Kl īniskā mikrobioloăija. Enterobaktēriju dzimtas baktērijas, patogēnie 
koki, difterijas ierosinātājs, patogēnās anaerobās baktērijas, spirohetas, 
mikobaktērijas un aktinomicētes, hlamīdijas, mikoplazmas, to 
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raksturojums, patogenitātes faktori, ierosināto infekciju patoăenēze, 
mikrobioloăiskā un serodiagnostika. 

� Kl īniskā virusoloăija. Respiratoro vīrusu infekciju ierosinātāji. 
Hepatītu ierosinātāji v īrusi. POLIO vīruss. HIV/AIDS. Neirotropie 
vīrusi – ērču encefalīta un trakumsērgas vīrusi.  

Studiju priekšmeta pārbaudījumi: 
� kontroldarbi vai testi; 
� kolokviji;  
� noslēguma eksāmens (rakstiski). 

Literat ūras saraksts: 
Ieteicamā literatūra: 

� G.F.Brooks, J.S.Butel, S.A.Morse. Jawetz, Melnick&Adelberg`s 
Medical Microbiology. 23nd Edition. Lange Medical Books, USA, 
2004. 

� R.Nairn, M.Helbert. Immunology for Medical Students. Mosby Inc., 
USA, 2002. 

Vaira Īrisa KalniĦa. Virusoloăijas rokasgrāmata. Nacionālais apgāds, Rīga, 2003.g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papildus literatūra: 

� Medical Microbiology and Immunology, W.E.Levinson, E.Jawetz, III 
Ed. 1994. 

� Medical Microbiology, P.Murray et.al. 2002, 1990. 
� Immunobiology. Ch.Janeway, P.Traverss, 1996. 
� Problem – oriented Clinical Microbiology and Infection, 

H.Humphreys, W.L.Irvin, 1996 
� Microbiology and Immunology for the USMLE Step I, W.W.Yotis, 

H.J.Blumenthal et al. Ed. 1993, 1998, 2003. 
� W.M.Scheld, W.A.Graig, J.M.Huges. Emerging infections. ASM 

Press, USA, 2001. 
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Docente Valentīna KuzĦecova, Dr.med. 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  
Mikrobioloăijas katedras 
2005.gada 3.oktobra sēdē 
Protokols Nr.54. 
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Veidlapa Nr. M-3(3) 

 
SASKAĥOTS       APSTIPRINĀTS 
RSU Dekānu padomes      RSU  Senāta 
2006. gada 21. novembra sēdē     2006 .gada 13.12. sēdē  
protokola Nr.13       protokola Nr.1-2/13.12.2005.   

 
Studiju priekšmeta programmas apaksts 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Embrioloăija (A priekšmets) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesore Māra Pilmane 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesore Māra Pilmane, asociētā profesore Valērija 
Groma, docente JeĜena Krjukova 
 
Studiju priekšmeta klausītāji – Stomatoloăijas fakultāte – II studiju gads (3. semestris)   
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 2 kredītpunkti 

 
Studiju priekšmeta mērėis - priekšstata radīšana Stomatoloăijas fakultātes studentiem par teratoloăijas 

nozīmi embrioloăijas attīstībā; pamatzināšanu sniegšana par cilvēka embrioloăiju; studentu 

iepazīstināšana ar svarīgākajiem celulārajiem, subcelulārajiem un molekulārajiem procesiem visās 

embrioăenēzes un fetoăenēzes stadijās; izpratnes radīšana topošajiem ārstiem par histoăenēzes un 
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organoăenēzes jautājumiem, kuri ir būtiski zobārstiem. Visbeidzot, priekšstata radīšana par riska 

periodiem, riska faktoriem un dažādiem attīstības traucējumiem un slimībām, kuras rodas embrionālās 

attīstības laikā vispār un, īpaši, galvas, kakla un sejas rajonā. Priekšstata radīšana par ekperimentālās 

embrioloăijas sasniegumiem un to pielietošanu ikdienas zobārsta darbā. 

Studiju priekšmeta uzdevumi -  

� izpratnes radīšana par  embrioloăijas praktisko pielietojumu ikdienas zobārsta darbā; 

� studentu iemācīšana praktiski analizēt embrioloăiskos preparātus; 

� studentu iemācīšana dokumentēt analizējamos embrioloăiskos preparātus, kuri atspoguĜo dažāda 

vecuma audu un orgānu attīstību; 

� studentu apmācība dažādu audu un orgānu aizmetĦu un attīstības stadiju atpazīšanā un diferencēšanā 

pēc noteiktiem kritērijiem, lietojot gan embrioloăiskos preparātus, gan uzskates makropreparātus, 

gan shēmas, gan mikrofotogrāfijas;   

� iemācīt studentiem darbu ar speciālo literatūru, referātu sagatavošanu par konkrētu priekšmeta tēmu, 

uzstāšanās sagatavošanu nodarbībās un kolokvijos. 

Studiju priekšmeta saturs –  

 

 

 

 

 

 

 

1. Jēdziens par embrioloăiju un tās saikni ar teratoloăiju. Galvenie termini. Embrioloăijas vēsturiskie 

aspekti, saturs un uzdevumi. Eksperimentālā embrioloăija. Intrauterīnās attīstības periodi. 

2. Gametoăenēze. Dzimumšūnas. ApaugĜošanās. Drostalošanās. Implantācija. 

3. Divlapu dīgĜa attīstība. ĀrpusdīgĜa struktūru attīstība. Gastrulācija un neirulācija. Trīslapu dīgĜa 

attīstība. DīgĜa liekšanās. ĖermeĦa dobuma veidošanās. Placenta. AugĜa plēves. Nabas saite. 

4. ĖermeĦa ārējo formu veidošanās. Ass skeleta, ekstremitāšu attīstība. MuskuĜaudu attīstība.    

5. Kardiovaskulārās sistēmas attīstība. Limfātiskās sistēmas attīstība.   

6. Urogenitālās sistēmas attīstība. 

7. Ādas, tās derivātu attīstība. Endokrīnās sistēmas attīstība. 

8. Sejas, kakla attīstība. Mutes dobuma, mēles attīstība. 

9. Gremošanas un elpošanas sistēmas attīstība. 

10. CNS un PNS attīstība.  

11. Acs un auss attīstība. 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – īsi testi, 2 kolokviji par semestra tēmām, eksāmens semestra beigās. 

Literatūras saraksts: 
-ieteicamā literatūra 
• Oral histology, Development, Structure and Function, 4th edition, A.R. Ten Cate, St. Louis: Mosby – 

Year Bookm Inc., 1994;  
• Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, Willians and Wilkins, Baltimore, 1990; 
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• A color Atlas and text of oral anatomy, histology and embryology, B.K.B. Berkovitz, G.R. Holland, 
B.J.Moxham, Mosby-Wolfe, 1995; 

• Orban's oral histology and embryology. Ed. By S.N.Bhaskar, St. Lonis, 1991. 
-papildus literatūra 

• Computer-programme: Gunther Rager/Human Embryologie/Deutsch/2002. 
• Carlson B.M. Human Embryology and Developmental Biology. Mosby Inc., 2004. 
• England M.A. Life before birth. Mosby-Wolfe, 1996. 
• Moore, Persaud The Developning Human/Clinically oriented Embryology. W.B.Saunders 

Company, 1998. 
• Moore, Persaud. Study Guide and Review Manual of Human Embryology. W.B. Saunders 

Company, 1998. 
• Larsen W.J. Human embryology. Churchill Livingstone Inc, 1993. 
• Schumacher/Christ. Embryonale Entwicklung und Fehlbildungen des Menschen/Anatomie und 

Klinik. Ullstein Mosby, 1993. 
• BBC movies – The Human Body. 2000. 

 
Studiju priekšmeta  
Programmas vadītāja:                                                        Dr habil med, profesore Māra Pilmane                                                                                          
 
01-10-2005 
 
SASKAĥOTS 
RSU 
 
AAI Histploăijas studiju nodaĜa 
200 . gada sēdē 3. oktobrī 
Protokola No. 28-7/2005/3 
Veidlapa Nr. M-3 

 
 
 
 
 
 

 
 
Veidlapa Nr. M-3(3) 

 
SASKAĥOTS       APSTIPRINĀTS 
RSU Dekānu padomes      RSU  Senāta 
2006. gada 21. novembra sēdē     2006 .gada 13.12. sēdē  
protokola Nr.13       protokola Nr.1-2/13.12.2005.   
 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums – Farmakoloăija ar receptūru, A  
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesors Indulis PurviĦš 
 
Studiju priekšmeta programmā  iesaistītie docētāji:  

- profesors Jānis Baltkājs 
- asociētais profesors Vladimirs Fatejevs  
- docents StaĦislavs Jankovskis 
- lektors Ardijs Ranks 
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Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju  programma, studiju gads) 
 - stomatoloăijas fakultāte, farmakoloăija ar receptūru, 2. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms  kredītpunktos (KP) – 2 
 
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem pamatzināšanas vispārīgajā un speciālajā 
farmakoloăijā, kā arī vispārīgajā receptūrā, lai tie prastu šīs zināšanas izmantot 
stomatoloăisko pacientu ārstēšanā un slimību profilaksē. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi – palīdzēt studentiem apgūt recepšu izrakstīšanas māku, 
zāĜlīdzekĜu grupu un konkrētu preparātu farmakoloăisko darbību, indikācijas un 
kontrindikācijas, kā arī īpaši izcelt tās blakusparādības un mijiedarbību, ar kurām 
stomatologs sastopas ikdienas praksē.   
 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta saturs – vispārīgā receptūra, vispārīgā farmakoloăija, speciālā 
farmakoloăija.   
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – iknedēĜas kontroldarbi, nobeiguma pārbaudījums – 
eksāmens. 
  
 
 
 
Literatūras saraksts  
 
 -ieteicamā literatūra: 
1. Lekcijas farmakoloăijā SF 2. kursam 
2. Receptūra un farmakoloăija. I.PurviĦa red., Rīga 2004.- 159 lpp. 
3. I. PurviĦš, S. PurviĦa. Praktiskā farmakoloăija. 3.izd. 2002., 794 lpp. 
 
-papildus literatūra: 
J. Baltkājs. Farmakoloăija zobārstniecībā. 1998., 98 lpp. 
 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs ……………………        Dr. habil. med. , prof. Jānis Baltkājs  
                                        paraksts 
 
 
13. 09. 2005. 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Farmakoloăijas katedras 
2005.gada ‘’29.’septembra  sēdē, 
prot. Nr. 13-7-6/05-26 
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Veidlapa  Nr. M – Integr.                                                    Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005.gada “21.”novembra sēdē 

Protokols Nr. 13. 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

2005.gada. “13.”decembra sēdē 
Protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

                                                    
 
 

Integrētā studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  
Preklīniskie kursi (A) 

 
Studiju priekšmeta kods –  
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītās struktūrvienības –  

Terapeitiskās stomatoloăijas katedra 
Zobu protezēšanas katedra 

 
Studiju priekšmetā integrētās programmas –  

Operatīvās Zobārstniecības preklīnikas kurss 
Okluzoloăija 

 
Studiju priekšmeta klausītāji ( fakult ātes, studiju programma, studiju gads) –  

SF, Zobārstniecība, 2. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta programmas apjoms (kredītpunktos) –4 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėus, uzdevumus, saturu un pārbaudījumu veidus skat. integrēto 
studiju priekšmetu programmās. 
 
Integrētās studiju priekšmeta programmas vadītājs:___prof. R. Care___ 
 
200_5_. gada “17.”oktobrī 
 
SASKAĥOTS  
Rīgas StradiĦu universitātes 
Stomatoloăijas Fakultātes 
                     (fakultātes dome) 

200_5_. gada  “17.”oktobra sēde 
Protokols Nr.17 
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Veidlapa Nr. M-3(3) 

 
SASKAĥOTS       APSTIPRINĀTS 
RSU Dekānu padomes      RSU  Senāta 
2006. gada 21. novembra sēdē     2006 .gada 13.12. sēdē  
protokola Nr.13       protokola Nr.1-2/13.12.2005.   
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija: 

 Operatīvās zobārstniecības preklīniskais kurss (A) 
Akadēmiskā ** strukt ūrvienības vadītājs(a): 

 prof. R. Care 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji: 
  doc. M. Kučinska 
  doc. S. BērziĦa 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads):   
 Stomatoloăijas fakultātes 2. un 3. studiju gada studenti. 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP) – 5 
Studiju priekšmeta mērėis: 

Dot studentiem zināšanas par kavitāšu veidošanas un plombēšanas pamatprincipiem, 
par plombējamiem materiālu sastāvu, lietošanas indikācijām, kā arī nepieciešamās 
prasmes šo zināšanu pielietošanai karies ārstēšanā. 

 Studiju priekšmeta uzdevumi: 
1) Iepazīties ar kariesa lokalizācijas vietām. 
2) Iepazīties ar kariesa un kavitāšu klasifikācijām. 
3) Iepazīties ar kavitāšu veidošanas pamatprincipiem un etapiem. 
4) Informēt par pasaulē jauno materiālu īpašībām, iedalījumu. 
5) Informēt par plombējamo materiālu lietošanas indikācijām un manipulāciju secību. 
Studiju priekšmeta saturs: 
1) Terapeitiskās stomatoloăijas saistība ar citām stomatoloăijas un medicīnas disciplīnām. 
2) Preklīniskā kursa uzdevumi. 
3) Zoba anatomiski – histoloăiskā uzbūve. Zoba audu histoloăisko elementu nozīme kavitāšu 

veidošanā un karies ārstēšanā. 
4) Zoba kariess definīcija, klasifikācija. Kariess rezistentās un predisponētās zonas. 
5) Terapeitiskajā stomatoloăijā lietojamās urbjmašīnas un instrumentārijs. 
6) Kavitāšu klasifikācija. Kavitātes veidošanas pamatprincipi, etapi. Kavitātes sastāvdaĜas. 
7) I klases kavitātes veidošana plombēšanai ar sudraba amalgamu un kompozītiem. 
8) II klases kavitātes veidošana plombēšanai ar sudraba amalgamu un kompozītiem. 
9) III klases kavitātes veidošana. 
10) IV klases kavitātes veidošana. 
11) V klases kavitātes veidošana. 
12) Kontaktpunkts, veidi, atjaunošanas iespējas un varianti. PalīglīdzekĜi kontaktpunkta 

atjaunošanai. 
13) Pulpas aizsardzība. 
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14) Plombēšanas uzdevumi, plombējamo materiālu iedalījums. Plombējamo materiālu īpašības. 
15) Cementi, īpašības, iedalījums. 
16) Cink – eigenola pasta un cements, lietošanas indikācijas, sastāvs, īpašības, sagatavošana. 
17) Stikla jonomērais cements, tipi, īpašības, cietēšanas mehānisms. 
18) Stikla jonomērā cementa I tips, lietošanas indikācijas, sagatavošana, plombēšanas tehnika. 
19) Stikla jonomērā cementa II tips, lietošanas indikācijas, sagatavošana, plombēšanas tehnika. 
20) Stikla jonomērā cementa III tips, lietošanas indikācijas, sagatavošana, plombēšanas tehnika. 
21) Kompomēri, sastāvs, īpašības, lietošanas indikācijas, plombēšanas tehnika. 
22) Sveėu pastiprinātais stikla jonomērais cements, sastāvs, īpašības, lietošanas indikācijas, 

plombēšanas tehnika. 
23) Kompozīti, iedalījums, sastāvs, īpašības, lietošanas indikācijas, plombēšanas tehnika. 
24) Saišu sistēmas, sastāvs, lietošanas indikācijas. 
25) Amalgamas, iedalījums, īpašības, sastāvs, sagatavošana, plombēšanas tehnika. 
26) Koferdams, lietošanas indikācijas, instrumentārijs, lietošanas metodika. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi: 

Eksāmens 
Literat ūras saraksts: 
Ieteicamā literatūra: 
1.L.Baum, R.W.Phillips, M.R.Lund: "Textbook of Operative Dentistry." Third edition, 
W.B.Saunders Company, 1995., 661.pp. 
2. Introduction to dental materiāls. Richard van Noorth. Mosby, 1994. 
3. Art and Science of Operative Dentistry. Fourth edition. Editid by Kotesoon. Mosby 2005. 
gada  
4. Restorative Dental Materials. Touth edition. Editid by Robert G. Craig. Mosby. 
5. "Science of Dental Material" - W.D.Saunders Company, 1993. 
Papildus literatūra: 
1. Caries Research 
 
 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a) ________________ ______doc. M. Kučinska____________ 
    (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
__Terapeitiskās stomatoloăijas katedra________ 
Akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
 
2005. gada_3_._oktobra__sēdē, 
Protokols Nr._8____ 
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SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes  
Dekānu padomes  

 2005.gada „21”. novembris 
sēdē, protokola Nr. 13 

Veidlapa Nr.M-3(3) 
APSTIRPINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada „13”. decembris 

sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 
 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Oklūzija - A 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs  - Doc. Una SoboĜeva 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs – Doc. Una SoboĜeva 
 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  –      Doc. Una SoboĜeva 
                                                                                               Doc. Aldis Vidžis 
                                                                                               Lekt. Guntis Žīgurs 
                                                                                               Asist. Gints Krāăis 
Studiju priekšmetu klausītāji   (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  
   Stomatoloăijas fakultāte, Zobārstniecība, 2. studiju gada studenti 
 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1  
 
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem izpratni par košĜāšanas sistēmā ietverto 
struktūru komplekso mijiedarbību, pamatfunkciju un adaptāciju izmaiĦām. Pamatot 
košĜāšanas sistēmas darbības pamatprincipu ietekmi uz atsevišėu zobu, zobu rindu 
defektu restaurāciju. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi-  

- saistīt košĜāšanas sistēmas morfoloăiskās zināšanas ar funkcijas 
izpratni; 

- iepazīstināt ar zobu zaudējuma radītajām oklūzijas deformācijām un 
sistēmas adaptācijas mehānismiem; 

- sniegt praktiskās iemaĦas darbā ar diagnostiskajiem modeĜiem; 
- sniegt praktiskās iemaĦas zobu morfoloăijas atjaunošanā, saistībā ar 

funkcionālo īpatnību imitāciju artikulatoros.  
 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. KošĜāšanas sistēmas funkcionālā anatomija. 
2. Oklūzijas pamatjēdzieni, definīcijas. 
3. ApakšžokĜu funkcionālās kustības, to imitācija artikulatorā. Robežkustības. 
4. Temporomandibulārās locītavas funkcionālās kustības, to atspoguĜojums 

artikulatorā. 
5. Artikulatoru veidi, jēdziens par “sejas loku”. 
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6. Atsevišėu zobu anatomiskās formas atjaunošana artikulētiem modeĜiem. 
 
 

7. Zobu rindu defektu raksturojums, adaptācijas mehānismi zobu zaudējumam. 
8. Zobu nodilums –etioloăija un klasifikācija. 
9. Jēdziens par disfunkciju – etioloăija un klasifikācija. 
10. Estētikas pamatprincipi. 
 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – mācību kursa laikā testi, praktisko iemaĦu 
novērtējums katrā nodarbībā. Kursa noslēgumā rakstisks pārbaudījums – iekaite. 
 
Literat ūra –  
Ieteicamā literatūra:  

1. Occlusion. Ed.: M. Ash & S. Ramfjord. W.B. Saunders Company, 1995. 
2. Temporomandibular joint and masticatory muscle disorders. Ed.: G.A. Zarb, 

G.E. Carlsson, B. J. Sessle, N.D. Mohl. Munksgaard, 1994. 
3. A Textbook of Occlusion. N.D. Mohl, G.A. Zarb, G.E. Carlsson, J.D. Rugh. 

Quintessence Publishing Co., Inc., 1988. 
 
 

 
 

 
 
Studiju priekšmeta  
Programmas vadītāja  _________________   __doc. U. SoboĜeva______ 
             (paraksts)   (zinātniskais grāds,  akad.amats, vārds, uzvārds)  

 
 
19_._09_.200___.                                                               
          
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  
Zobu protezēšanas katedras  
2005.gada 19. septembra sēdē 
protokols Nr. 13-17-6/08 
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SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes  
Dekānu padomes  

 2005.gada „21”. novembris 
sēdē, protokola Nr. 13 

Veidlapa Nr.M-3(3) 
APSTIRPINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada „13”. decembris 

sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 
 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Topogrāfiskā 
anatomija         un operatīvā 
ėirurăija - A 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – prof. A.Skaăers 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  –  
 prof. A.Skaăers, doc.M.Sevastjanova, Asistents A Bīgestāns, Asistents 
G.Lauskis,  Asistents Ă.Šalms 
 
Studiju priekšmetu klausītāji   (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  
   Stomatoloăijas fakultāte, Zobārstniecība, 2. studiju gada studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem zināšanas mutes, sejas un žokĜu 
topogrāfiskajā anatomijā un apgūt zināšanas un pirmsklīniskās instrumentu izvēlē un 
iemaĦas biežāko operāciju veikšanai stomatoloăijas praksē. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – beidzot kursu studentam jāzina ėirurăiskā anatomija, 
anatomiskās normas un variantu gadījumos saistībā ar zobu un žokĜu ėirurăiju, 
iekaisumiem un traumām sejas un žokĜu rajonā, siekalu dziedzeru, žokĜu - deniĦu 
locītavas, limfmezglu un asinsvadu slimībām un traumām; reparatīvās reăenerācijas 
klīniskie aspekti. Studentam jāprot ėirurăisko instrumentu izvēle stomatoloăiskām 
operācijām, anestēzijas un eksodontijas metodikas uz fantoma. 
Studiju priekšmeta  saturs –    
1. Anestēzijas metožu anatomiskie pamati.  
2. Zobu un žokĜu ėirurăiskā anatomija.   
3. Vietējās anestēzijas instrumenti un metodikas sejas, žokĜu rajonā.  
4. Zobu izĦemšanas operācijas instrumenti un metodes  
5.  Asinsvadu, limfātiskās sistēmas un siekalu  dziedzeru topogrāfiskā anatomija, 
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ėirurăiskās pieejas un  biežākās operācijas.     
6.  DeniĦu-apakšžokĜa locītavas topogrāfiskā anatomija, ėirurăiskās pieejas un biežākās 

operācijas.  
7.    Sejas un žokĜu rajona audu reparatīvās  reăenerācijas klīniski aspekti.  
8.   Odontogēno iekaisumu ėirurăiskā anatomija un ėirurăiskās pieejas.   
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – ieskaite 
 
Literatūra –    
1. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery / L.J.Peterson, E.Ellis III, J.R.Hupp, 

M.R.Tucker, 3rd edition/ Mosby, St.Louis, 1998. 
2. Anatomy for students of dentistry/ J.H. Scott, A.D.Dixon/ Williams & Wilkins, 

Baltimore, 1972. 
3. Surgical approaches to the facial skeleton/ W.B.Saunders, Philadelphia, 1974. 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta  
Programmas vadītājs  _________________        Kat.vad.,M.D.habil.med., 
Prof.A.Skaăers 
             (paraksts)   (zinātniskais grāds,  akad.amats, vārds, uzvārds)  

 
 
19.09.2005                                                            
          
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  
Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedras 
2005.gada 19. septembra sēdē 
protokols Nr. 13-17-6/08 
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Veidlapa Nr. M-3(3) 
 

SASKAĥOTS       APSTIPRINĀTS 
RSU Dekānu padomes      RSU  Senāta 
2006. gada 21. novembra sēdē     2006 .gada 13.12. sēdē  
protokola Nr.13       protokola Nr.1-2/13.12.2005.   
 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija: 

 Rentgenoloăija – Radioloăija A obligāts 
 

Akadēmiskā ** strukt ūrvienības vadītājs(a): 
 prof. R. Care, prof. G. KrūmiĦa 
 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji: 
 asist M. Sūngaile 
 
RSU Radioloăijas rentgenoloăijas katedras docētāji 

Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads):   
 Stomatoloăijas fakultātes 2, 3, 4. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP) – 5 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 

A. sniegt studentiem zināšanas vispārējā rentgenoloăijā un  
radioloăijā, kā arī prasmi rentgenogrammās diagnosticēt dažādas 
patoloăijas. 
B. Mācību kursa mērėis ir dot studentiem zināšanas 
stomatorentgenoloăijā, praktiskās iemaĦas dažādu intraorālo 
izmeklēšanas metožu izpildījumā un prasmi novērtēt 
patoloăiskās izmaiĦas dažādās sejas – žokĜu rajona 
rentgenogrammās 
 

 Studiju priekšmeta uzdevumi: 
1) Iepazīties ar rentgenoloăijas pamatiem, aizsardzības pasākumiem, dozimetrijas 

principiem. 
2) Iepazīties ar skeleta rentgenoloăiskās izmeklēšanas pamatprincipiem, 

rentgenanatomiju. 
3) Diagnosticēt patoloăiskas izmaiĦas elpošanas sistēmas un kuĦăa – zarnu trakta 

rentgenogrammās. 
4) Diagnosticēt traumas un skeleta slimības rentgenogrammās. Iepazīties ar 

radioizotopo diagnostiku un scintigrāfiju. 
5) Praktiski apgūt sekojošu metožu tehnisko izpildījumu: 

- bisektrises metode; 
- paralēlā metode; 
- interproksimālā metode; 
- okluzālā – sakodiena metode. 

6) Novērtēt 5.p. iegūtās rentgenogrammas: 
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- rentgenogrammu kvalitāti; 
- diagnostisko informativitāti; 
- anatomiskos veidojums un patoloăiskās izmaiĦas. 

7) Iepazīties ar stomatorentgenoloăijā lietojamām filmām, to izvēli, attīstīšanu. 
8) Apzināt apstarojumus dzīvībai svarīgiem cilvēka orgāniem. 
9) Iepazīties ar galvenajām ekstraorālajām rentgenoloăiskajām izmeklēšanas 

metodēm: 
- ramus mandibulae; 
- corpus mandibulae; 
- galvas sānu Rtg – gr (LL); 
- galvas AP Rtg – gr.; 
- deguma blakusdobumu Rtg – gr.; 
- deniĦu – apakšžokĜa locītavas Rtg – gr., 
- telerentgenogrāfiju; 
- panorāmas rentgenogrāfiju, un to diagnostisko informativitāti. 

10) Iegūt vispārēju informāciju par sekojošām specifiskām metodēm: 
- kompjutertomogrāfija; 
- magnētiskās rezonanses metode; 
- angiogrāfija; 
- radiovideogrāfija. 

11) Orientēties dažādu attīstības traucējumu, traumu un patoloăisko procesu 
rentgenoloăiskā diagnostikā: 

- regresīvas izmaiĦas zobu audos 
- patoloăija periodontā 
- endodontija 
- patoloăiskas izmaiĦas zobu cietajos audos 
- retinēti un virsskaita zobi 
- zobu, žokĜu, galvas kaula traumas 
- iekaisumi sejas - žokĜu rajonā 
- zobu - žokĜu cistas 
- labvēlīgie audzēji 
- mīksto audu klasifikācija 
- sistēmas slimības žokĜos un citos galvas kaulos 
- kaulu slimības žokĜos 
- Ĝaundabīgie audzēji 
- deguna blakus dobuma patoloăijas 
- deniĦu - apakšžokĜa locītavas patoloăijas  

Studiju priekšmeta saturs: 
1) Rentgenoloăijas fizikālie pamati, aizsardzības pasākumi, dozimetrijas principi. 
2) Skeleta rentgenoloăiskās izmeklēšanas principi, rentgenanatomija. 
3) Elpošanas orgānu un gremošanas trakta patoloăisko izmaiĦu atspoguĜojums 

rentgenoloăiskajā attēlā. 
4) Skeleta traumu un slimību rentgenoloăiskie simptomi. 
5) Radioizotopās diagnostikas un scintigrāfijas pamati. 

A. Intraorālās metodes: bisektrises, paralēlā, interproksimālā un sakodiena 
(okluzālā) metodes, kā arī endodontiskā rentgenogrāfija – tehniskais 
izpildījums un diagnostiskā informativitāte, Rtg anatomija. 
Stomatorentgenoloăijā lietojamās filmas, to izvēle, attīstīšana. 
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B. Vispārēja informācija par galvenajām ekstraorālajām metodēm (skat. 
N.7.9.).Rtg  anatomija, diagnostiskā informativitāte. 

C. Vispārēja informācija par specifiskām metodēm (skat.N.7.10.). Dažādu 
attīstības traucējumu, traumu un patoloăisko procesu rengenoloăiskā 
diagnostika ( skat. Nr. 3.11.) 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi: 
1) 2 kursā  izvēles atbildes pārbaude intra ieskaite = orālo metožu 

tehniskajā izpildījumā un dentālo filmu attīstīšana (rakstiski); 
2) 3. kursā pārbaude normālajā zobu – žokĜu rajonā rentgenanotomijā 

(rakstiski); 
 
 
 

3) 4.kursā pārbaude normālajā sejas – žokĜu rentgenanotomijā (rakstiski); 
- intraorāla Rtg izmeklēšanas metožu     
tehniskā izpildījuma apraksts 
(rakstiski). 

Kursu beidzot praktisks eksāmens; 
            teorētisks eksāmens; 
            rentgenogrammu analīze. 
Literat ūras saraksts: 
Ieteicamā literatūra: 
1 Stuart C. White, Michael J. Pharoah Oral Radiology, ed. 4 , Canada and USA, 

2000. 
1.  Herbert H.Frommer: Radiology for dental auxiliaries, ed. 5., St.Louis, 1992, USA 

2. Lincoln R.Manson: Fundamentals of Dental Radiography, ed.2, Philadelphia, 1985, 
USA. 

3. Eastman Kodak Company: X-rays in Dentistry, Rochester, New York, 1985, USA 

4. E.Sonnabend und C.Benz: Röntgentechnik in der Zahnheilkunde. 3. Aufl., 
München, 1997, Germany 

5. M.Sūngaile: Intraorālā rentgenoloăija. Metodiskie norādījumi, Rīga, 1998 
6. M. Sūngaile: Galvenās ekstraorālās rentgenoloăijas metodes stomatoloăijā. 

Metodiskie norādījumi, Rīga, 1997 
7. M. Sūngaile: Lekciju materiāli. 
8. A. Teibe, A. Platkājs. Lekciju materiāli. 
 
 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a) ________________ ___asist. M. Sūngaile________ 
    (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
____Terapeitiskā stomatoloăijas katedra__ 
Akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
 

2005_. gada_3._oktobra__sēdē, 
Protokols Nr.___8__ 
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Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005. gada “21.” novembrī 
sēdē, protokols Nr.13 

Veidlapa Nr. M-3 (3) 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005. gada “13.” decembrī 

sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Diagnostiskā  
radioloăija  stomatoloăijas studentiem.A kategorija 

 
Akadēmiskā ** strukt ūrvienības vadītājs- profesore Gaida KrūmiĦa 

 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji- profesore Gaida KrūmiĦa, Asoc. 
Profesors Ardis Platkājis, asistente Aija Teibe 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads)-   
 Stomatoloăijas fakultātes  studenti. II studiju gads (4. semestris) 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP) – 1 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis- Mācību programmas mērėis ir dot stomatoloăijas 
studentiem papildus zināšanas Diagnostiskajā radioloăijā 

 
 

 Studiju priekšmeta uzdevumi-  Kursa apguves rezultātā studentiem ir jāatpazīst 
dažādas diagnostiskās metodes un jāatpazīst anatomiskās struktūras dažādos 
radioloăiskajos attēlos. 
 
Studiju priekšmeta saturs-  

1. Rentgenstaru diagnostikas metodes. Pielietojamās kontrastvielas. 
2. Datortomogrāfijas un Magnētiskās rezonanses izmeklēšanas metodes. CT un 

MR attēlu interpretācijas, izšėiršanas spēja, indikācijas. 
3. Radionuklīd;as izmeklēšanas metode, iespējas. Radiofarmpreperātu 

pielietojums. 
4. Ultrasonogrāfiskās izmeklēšanas metodes pamati. 
5. Radiācijas bioloăija. Dozimetrija. Organisma apstarošana. Kanceroăenēze. 

Jonizējošā starojuma devas un tās samazināšanās iespējas. Radiācijas bioloăija 
un risks. Praktiskā radiācijas aizsardzība. Visa organisma apstarojuma sekas. 

6. Spēā esošā likumdošana saistībā ar darbu  ar jonizējošo starojumu. 
 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi- pārrunas, diskusija 
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Literat ūras saraksts: 
Ieteicamā literatūra: 
9. Robert A. Novelline. Squires Fundamentals of Radiology (Fifth Edition).   

Harvard University Press. 1997 
10. A. AmoliĦš, J. Nemiro ’’ Medicīniskā rentgenoloăija’’ Zvaigzne 1981. 
11. John R. Haaga, M. D., Ralph J. Alfidi, M. D. Compuded Tomography of the Whole 

Body (Second Edition). The C. V. Mosby Company, 1998 
 
Papildus literatūra: 
 

1. Holger Petterson M. D. A Global Text Book of Radiology, Parts I, II, III. The 
NICER Centennial  Book 1995, The NICER Institute 1995 

2. Elias G. Theros, M. D., John H. Haris, M. D. Sc. Genitourinary Tract Diseases. 
American College of Radiology. Reston, Virginia, 1996 

3. J. Randy Jinkins, M. D. F. A. C. R., Claudia da Costa Leite, M. D. 
Neuroradiologic Imaging. Pattern Analysis and  Differential Diagnosis. 
Lippincott- Raven Publishers. Philadelphia- New York, 1998 

4. Anne G. Osborn, M. D. F. A. C. R., Diagnostic Neuroradiology. Mosby- 
Yearbook, Inc. 1994 

5. David W. Stoller, M. D. Magnetic Resonance Imaging in Orthopedic& Sports 
Medicine (Second Edition). Lippincot Raven Publishers, 1997 

6. Mauricio Castillo, M.D.  Neuroradiology companion (Second Edition). 
Lippincot – Raven Publishers, 1999 

 
 
 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a) ________________  
    (paraksts)   
 
 
Dr. med. Habil., Profesore, RSU Radioloăijas institūta direktore, Gaida KrūmiĦa 
 
(zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 
 

6.10.2005. 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
____RSU Radioloăijas institūta Līdzdiploma studiju nodaĜa__ 
Akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
 

2005_. gada_22. augusta__sēdē, 
Protokols Nr.__39-6/17 
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Veidlapa Nr. M-3(3) 

 
SASKAĥOTS       APSTIPRINĀTS 
RSU Dekānu padomes      RSU  Senāta 
2006. gada 21. novembra sēdē     2006 .gada 13.12. sēdē  
protokola Nr.13       protokola Nr.1-2/13.12.2005.   
 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Medicīniskā ăenētika, 
kategorija A. 

 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – prof. A.Kr ūmiĦa. 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  doc. E. Nagle, 

dr. med. A. Rocēna. 
 

Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  
Stomatoloăijas fakultātes Zobārstniecības studiju programma, 2. studiju gads. 

 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP. 

 
Studiju priekšmeta mērėis –    

Nodrošināt zināšanu bāzi medicīniskās ăenētikas principu izpratnei. Veidot 
izpratni par dentālo ăenētisko patoloăiju un parādīt zobārsta lomu ăenētiskās 
patoloăijas agrīnajā diagnostikā un preventīvajos pasākumos. 
 

Studiju priekšmeta uzdevumi: 
−−−−    Dot studentiem zināšanas par medicīniskās ăenētikas fundamentālajiem 

un praktiskajiem sasniegumiem. 
−−−−    Attīstīt studentu spējas un iemaĦas jaunāko zinātnes atziĦu integrēšanā, 

izvērtēšanā un pielietošanā klīniskajā praksē. 
 

Studiju priekšmeta saturs :  
−−−−    Medicīniskās ăenētikas priekšmets. Medicīniskās un klīniskās ăenētikas 

principi. Nozares attīstības vēsture, ăenētisko faktoru loma stomatoloăiskajā 
patoloăijā. Ăenētiskās patoloăijas klasifikācija. Galvenās monogēnās un 
multifaktoriālās slimības, to iedzimšanas tipu analīze. Nemendelējošā 
ăenētiskā patoloăija.  

−−−−    Stomatoloăiskā patoloăija dažādu iedzimtu anomāliju gadījumā. 
Hemoglobinozes: to ăenētika, stomatoloăiskā izpausme. Iedzimti 
metabolisma defekti; to ăenētika, stomatoloăiskā izpausme. Hromosomālā 
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patoloăija. Kariotipa analīze mikropreparātos. Hromosomu struktūras 
pārmaiĦu analīze shēmās. 

−−−−    Medicīniskās ăenētikas nozares. Ekoloăiskā ăenētika un farmakoăenētika. 
Ārvides ietekme embrionālās attīstības laikā. Teratoăenēze. 
Kanceroăenētika. Mendelējošās un nemendelējošās audzēju formas.  

−−−−    Ăenētiskās patoloăijas konsultēšana. Ăenētiskās patoloăijas diagnostikas 
principi. Diagnostikas metodes. Rekombinēto DNS molekulu tehnoloăija. 
Ăenētiskais skrīnings. Gēnu terapija.  

 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens pēc 3. semestra. 
 
Literatūras saraksts:  
 - ieteicamā literatūra: 

1. Medicīniskā ăenētika (studentu projekti). R., LMA/RSU, 1998, 56 lpp. 
2. Studentu projekti medicīniskajā ăenētikā. RSU, Rīga, 1999, 114 lpp. 
3.  Uzdevumi medicīniskajā ăenētikā. R., LMA/RSU, 2002, 32 lpp. 
4. Mueller, Robert F. Emery’s elements of medical genetics. 9th ed., 

Churchill Livingstone, 1997, 317 p. 
5. Iedzimtās lūpu un aukslēju šėeltnes, Rīga, 2002, 26 lpp. 
6. Lekciju materiāli t īklā. 

 
- papildus literatūra: 

1. Clark, Melody S. Chromosomes. London, Chapman and Hael, 1996, 303 
p. 

2. Connor, James Michael. Essential medical genetics. Oxford, 1994, 260 
p. 

3. Control of Hereditary diseases. Genewa, WHO, 1996, 68 p. 
4. Kozlovska S., Demikova N., Semanova J. u.c. Ăenētiskie sindromi. 

Maskava, Praktika, 1996. (krievu val.). 
5. Mc. Kusik, Viktor Almon. Mendelian inheritance in man. Baltimore, 

Johns Hopkins Univ. Press, 1990, 837 p. 
6. Thompson M. W., Thompson. Genetics in medicine. 4th ed., Thompson, 

1994, 500 p. 
7. Elliott, William H. Biochemistry and molecular biology. Oxford, 1997, 

437 p. 
 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītāja)  _______________                 __Dr. biol., doc. Erika 
Nagle______ 
             (paraksts)                      (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, 

uzvārds) 
 
20.09.2005.   

 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Medicīniskās bioloăijas un ăenētikas katedras 
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                                   akadēmiskā struktūrvienība  

2005.gada .5. oktobra sēdē, 
protokols Nr.13-15-6/5 

 

 

 

 

 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  

Dekānu padomes  
 2005.gada „21”. novembris 

sēdē, protokola Nr. 13 
Veidlapa Nr.M-3(3) 

APSTIRPINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada „13”. decembris 
sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija: 
  Stomatoloăisko saslimšanu profilakse (A) 
Akadēmiskā ** strukt ūrvienības vadītājs(a): 

 prof. R. Care 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji: 
 Asoc. Prof. A. Brinkmane 
 Asoc. Prof. E. Senakola 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads):   
 Stomatoloăijas fakultātes 2. un 3. studiju gada studenti. 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP) – 2.0 
Studiju priekšmeta mērėis: 

Dot studentiem zināšanas par galveno stomatoloăisko saslimšanu profilaksi, 
veidot pozitīvu attieksmi par veselīgu dzīves veidu, mācot izstrādāt profilakses 
programmas un organizēt profilakses pasākumus 

 Studiju priekšmeta uzdevumi: 
1) Iepazīties un  novērtēt stomatoloăisko saslimšanu rādītājus Latvijā un pasaulē. 
2) Novērtēt stomatoloăisko saslimšanu riska faktorus. 
3) Zināt profilakses līdzekĜu darbības mehānismu un pielietošanu visām 

iedzīvotāju vecuma grupām. 
4) Izprast veselīga uztura nozīmi stomatoloăisko saslimšanu samazināšanā. 
5) Organizēt mutes veselības veicināšanas pasākumus bērnu dārzā un skolā. 

Studiju priekšmeta saturs: 
1) Profilakses teorētiskais pamatojums. Veselības definīcija. Veselības 

veicināšana. Primārā, sekundārā un terciārā profilakse. 
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2) Stomatoloăisko saslimšanu rādītāji Latvij ā un pasaulē. Kariesa izplatība un 
intensitāte. 

3) Emaljas struktūra, emaljas šėīstamība, pelīkula. Remineralizācijas un 
demineralizācijas nozīme. Mutes mikroflora – cietais un mīkstais zobu 
aplikums. 

4) Mutes veselības stāvokĜa noteikšana. Kariesa izplatības un intensitātes rādītāji. 
KPE indekss. Mutes higiēnas indeksi (Green – Vermilleon, Silness – Loe, 
Ainamo). Periodonta izmeklēšanas indeksi (PMA, CPITN). 

 
 
 
 

5) Fluorīdu nozīme profilaksē. Fluorīdu profilakses veidi – endogēnā (sistēmas) un 
eksogēnā (lokālā) profilakse. Fluorīdu darbības mehānisms, fluorīdu 
metabolisms organismā. 

6) Endogēnā profilakse: ūdens florēšana, piena fluorēšana, sāls fluorēšana, fluora 
tablešu lietošana, devas. 

7) Eksogēna (lokālā) fluorīdu lietošana. Fluorīdu skalojumi, aplikācijas, geli, lakas, 
fluoru saturoši silanti, fluorīdus saturošas zobu pastas. 

8) Silanti – to veidi, uzlikšanas tehnika. 
9) Mutes kopšanas līdzekĜi un priekšmeti. Zobu sukas, to veidi. Zobu pastas 

sastāvs, lietošana, veidi. Zobu tīrīšanas metodes. 
10) Mutes kopšanas palīglīdzekĜi – zobu diegi, zobu kociĦi, vienkūlīšu zobu sukas, 

interdentālās spirāles, smaganu stimulators, speciālās zobu sukas. Elektriskā 
zobu suka. 

11) Siekalu nozīme profilaksē. 
12) Veselīga uztura nozīme profilaksē. OgĜhidrātu lietošanas kultūra. Diētas 

informācija dažādos vecumos. Uztura kartes analīze. 
13) Profilakses pasākumi un veselības izglītība dažādās vecuma grupās: grūtniecēm, 

bērniem: 0–3 g.v., 3–6 g.v., 6–14 g.v., 14–19 g.v., pieaugušiem. 
14) Sakodiena profilakse agrīnā bērna vecumā – bērna barošana, kaitīgie ieradumi – 

knupji un mānekĜi. 
15) Profilakse pacientiem ar speciālām vajadzībām.. 
16) Darba organizācija profilakses kabinetā (kabineta iekārtojums, dokumentācija). 

Zobārsta palīgpersonāls: zobārstniecības māsas, asistenti. Zobu higiēnisti. 
17) Ārsta un pacienta aizsardzība pret infekciju. 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi: 
Eksāmens 3 kursa II semestrī. 

Literat ūras saraksts: 
Ieteicamā literatūra: 

1. Klaus – Dieter Hellwege (1996) – Die Praxis der Zahnmedizinischen 
Prophylaxe. Ein Leitfaden fur die Individualprophylaxe, Gruppenfrophylaxe 
und Initiale Paradontaltherapie, 322.pp. 

2. Norman O. Harris, Arden G. Christen (1994) – Primary Preventive dentistry 4th 
Edition, 6415.pp. 

3. Brinkmane A. (1995) – Kritēriji piemērotas zobu sukas izvēlei. Zobārstniecības 
Raksti 6/7, 11. – 14.lpp. 

4. Brinkmane A. (1996) – Starpzobu virsmu tīrīšana. Zobārstniecības Raksti 1., 9 – 
11 lpp. 

5. Brinkmane A. (1996) – Zobu tīrīšana. Zobārstniecības Raksti 1., 12 – 13 lpp. 
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6. Senakola E., Brinkmane A. (1996) – Žilbinoša smaida noslēpumi. 139 lpp. , 
Alberts XII. 

7. Senakola E., Brinkmane A. (1997) – Tavi zobiĦi veseli. 31 lpp. JāĦa sēta. 
8. Senakola E., Brinkmane A. (1995) – Nacionālā profilakses programma 

zobārstniecībā (projekts)., Zobārstniecības Raksti, 5., 37 – 40 lpp. 
9. Urtāne I., Brinkmane A., Senakola E. (1994) – ICS – 2 projekta gaita un zobu 

slimību epidemioloăiskie dati Latvijā. Zobārstniecības Mēnešraksts, 1., 36 – 40 
lpp. 

10. Veselības mācība vadlīnijas (projekts) (1994)., Rīga, "Mācību grāmata", 34 lpp. 
 
 
 
 

11. Gardovska D., Ranka I, Skrīvele I., PurviĦš I., Brinkmane A., Senakola E. 
(1998) – Drudzis bērniem. Vitamīnu farmakoterapija. Mutes veselības 
veicināšana., 49 lpp. 

12. Senakola E., Brinkmane A. (1998) – Fluorīdi kariesa profilaksē. 16 lpp. 
13. Lois K. Cohen, Helen C. Gift (1995) – Diseases Prevention and Oral Health 

Promotion. Socio – Dental Sciences in Action. Munksgaard, Copenhagen. 
14. Murray J.J., Rugg – Gunn A.J., Jenkins G.N. (1991) – Fluorides in caries 

prevention. Oxford: Wright. 
Papildus literatūra: 
1. Puškarevs I. (1994) – Ievads veselības mācībā. (7 – 12 klasei). Skolotājiem., 
Zvaigzne ABC. 
2. Puškarevs I. (1993) – Veselības izglītība un veselības veicināšana skolā. 
Informatīvi metodiskais materiāls. 
3. Schou L., Blinkhorn A.S. (1993) – Oral Health Promotion. Oxford: Oxford 
University Press. 
4. Esther M. Wilkinis (1994) Clinical practise of the dental hygienist . 

 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a) ________________ ____asoc. Prof. A.Brinkmane_ 
    (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
__Terapeitiskā stomatoloăijas katedra__ 
Akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
 

2005. gada_3._oktobra_sēdē, 
Protokols Nr._8___ 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  

Dekānu padomes  
 2005.gada „21”. novembris 

sēdē, protokola Nr. 13 
Veidlapa Nr.M-3(3) 

APSTIRPINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada „13”. decembris 
sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts* 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – IEKŠĖĪGAS SLIMĪBAS 
AR PROPEDEITIKAS PAMATIEM UN SVARĪGĀKIEM NEATLIEKAMIEM 
STĀVOKěIEM. 
 
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Prof. HMD G.ORěIKOVS 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji -  prof. HMD G. OrĜikovs,  
                                                                        doc. A. RudĦeva, doc. K. Pičkurs 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) SF un ĀSF  
II.    
                                                                                                          un III. kursa 
studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 
 

Studiju priekšmeta mērėis - Iepazīstināt studentus ar slimnieka 
pamatizmeklēšanas  
                                                 metodēm iekšėīgo slimību klīnikā. Apmācīt biežāk    
                                                 sastopamiem iekšėīgo slimību diagnostikas 
kritērijem,  
                                                 klīnisko gaitu, ārtēšans principiem un svarīgāko  
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                                                 neatliekamo stāvokĜu diagnostiku un pirmo 
palīdzību. 
 

Studiju priekšmeta uzdevumi -1. Nodrošināt nepieciešamo zināšanu līmeni terapijā      
                                                      kā jebkuras specialitātes ārstam;  
                                                  2. Precizēt mutes dobuma patoloăijas lomu iekšėīgo    
                                                      slimību etioloăijā, patoăenēzē un klīniskajā ainā;  
                                                  3. Precizēt iekšėīgo slimību lomu zobu un mutes    
                                                       dobuma gĜotādas patoloăisko simptomu 
attīstīšanā;  
                                                  4. Zināšanas un paĦēmieni, kas ir nepieciešami  
                                                      ārstam-stomatologam svarīgākos neatliekamos  
                                                      stāvokĜos; 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta saturs - 

Nr.p.k. Tēmas nosaukums 

1. Ievads, slimības vēsture.  
2. Krūšu kurvja un elpošanas sistēmas izmeklēšana. 
3. Plaušu, bronhu, pleiras saslimšanas. 
4. Neatliekamie stāvokĜi pulmonoloăijā. 
5. Sirds un asinsvadu izmeklēšana 
6. Sirds un asinsvadu galvenās saslimšanas. 
7. Neatliekamie stāvokĜi kardioloăijā. 
8. Vēdera dobuma orgānu izmeklēšana. 
9 Gremošanas orgānu galvenās saslimšanas. 
10. Urīnizvadsistēmas saslimšanas. 
11. Endokrīnas sistēmas saslimšanas. 
12. Asins radošās sistēmas  saslimšanas. 
13. 
 

Dažas akūtas situācijas zobārsta praksē. 
  

Studiju priekšmeta pārbaudījumi - – III kursa.( V. sem.)  nobeigumā paredzēts 
kursa  
                                                             eksāmens. 
                                               P.S.  Ieplānota Akadēmiskā slimības vēsture (V .  

semestris) 

Literatūra saraksts: 
           ieteicamā literatūra:     
1. O.Kovša.  Iekšėīgās slimības. -I  daĜa- Rīga: Zvaigzne, 1971. 
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2. Пропедевтика внутренних болезней.  Под ред. В. Х. Василенко и А. А.         
    Гребенева . Москва ,Медицина, 1982. 
3. P.Kuniar. M.Clark..  Clinical Medicine.-: W.B. Saunders Co Lld. 1996,1998.  
4..The  Merck Manual/ Edilor in chief. R.Bcrkow..l7-th edition.-1994.  
5. N.Andrejcvs, J.Anšelevičs, I.SiliĦš.  Praktiskā kardioloăija. Rīga: Zvaigzne:, 
1984. 
6. O.Kovsa. G.OrĜikovs.  Vi.zuālie: simptomi iekšėīgo slimību klīnikā. Rīga: 
Zvaigzne,  
    1978. 
7. Barbara Batcs.   A guide: to physical ,Examination and History taking.-  
    Philadephia: I.B. Lippincott comp. 1998. 
8. A. Lange.  Anamnese und klinische uudersuchung.-Berlin- New -York:  
    Springcr,1998.  
9. P..D. Welsby.  Clinical history taking and examination. London: Churchill    
    Lavingstone:, 1996. 
10. J.L Willms, H. Schneiderman. Pocked quide lo physical diagnosis, London:  
      Williams Co Wilkins, 1996.  
11. G. OrĜikovs, J. Lācis, K. Pičkurs, J. Karpovs. Propedeitika. Rīga: LMA/RSU, 
2000.  
      332.1pp. 
12. N. Talley, S.O.Connor. Clinical cxamination . Sydney-Philadelphia-London:  
     McLennan and Petty Publishers, 1995. 
 
 
 
 
13. T. Muno, C. Edvards.   Macleod's Clinical cxaminalion.- 9-th edition- 
      London: Churchill Livingstone, 1996.  
14.  A. `Davidson. Clinical Medicine,- 18 cdition.- London: Churchill Livingstone, 
1998. 
15.  I.. Lazovskis.  Iekšėlgo slimību pamati. Rīga, 1985. 
16.  A. Helds.  Klīniska endokrinoloăija. Rīga, 2001. 
17.  J. Anšelevičs.  Neatliekama palīdzība internajā medicīnā. Rīga, 1985. 
18.  A. Petersons, E. Veverbrants, L. Lazovskis. Kā  atklāt  un ārstēt nieru 
slimības. 
19. N. Skuja, A. Danilāns, G. Geldnere  Praktiska gastroenteroloăija. Rīga, 2000. 
20. S. Lejniece. Klīniskā hematoloăija. Rīga, 2001. 
 
 
           papildus literatūra: 
 
1. Ф. И. Комаров , В .Г .Кукес, А. С. Сметнев. Внутренние болезни. Москва, 
1990. 
       
 

Studiju priekšmeta 
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programmas vadītājs(-a)         Prof. HMD. G. ORěIKOVS               
____________________________________________   ( zināmākais grāds, akad.amats, virds. 
uzvārds)  

11.10. .2005  . 
SASKAĥOTS 

 Rīgas StradiĦa universitātes 
Iekšėīgo slimību katedra 
akadēmiskā struktūrvienība 1 fakultātes dome*" 

2005.g. sēdē,11. oktobrī 
protokols Nr.2 

Piezīmes 
' Neattiecas uz doktorantūru. 
" Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
' •* SaskaĦo fakultātes dome, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas 
akadēmiskās struktūrvienībās vai akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
 
 
 
 
 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  

Dekānu padomes  
 2005.gada „21”. novembris 

sēdē, protokola Nr. 13 
Veidlapa Nr.M-3(3) 

APSTIRPINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada „13”. decembris 
sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts* 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Šūnas enerăētikas pamati (B) 
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - doc. Māra Girgensone 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētājs 

lekt. A. Grīnbergs 
(zinātniskais grāds, akad. Amats, vārds, uzvārds) 

Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Stomatoloăijas 
fakultāte,  profesionālā  
programma, II studiju gada studenti 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 1KP 
Studiju priekšmeta mērėis -  
Iepazīstināt klausītājus ar šūnas enerăētikas galvenajiem principiem 
Studiju priekšmeta uzdevumi -  
Sniegt vispārējus teorētiskus priekšstatus par enerăijas transdukcijas mehānismiem dzīvajās 
šūnās 
Studiju priekšmeta saturs -  
Dzīvo šūnu termodinamikas īpatnības. Makroerăiskie savienojumi. Enerăijas pārnese 
bioėīmiskās sistēmās. Hemiosmozes teorijas principi. Bioloăiskie motori. 
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Literatūras saraksts: 
Ieteicamā literatūra: 
1. D.A.Harris (1995) Bioenergetics at a Glance,   
Blackwell Science. 
Papildus literatūra: 
1. D.L. Nelson, M.M.Cox (2005) Lehninger Principles of Biochemistry, 
W. H. Freeman and Company, New York. 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a) 
  
  
  

lektors A. Grīnbergs 
(paraksts) 

12.09.2005 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
  
 Medicīniskās bioėīmijas katedra 
  
akadēmiskā struktūrvienība/ fakultātes dome** 
  
2005. gada 12. septembra__sēdē,  
protokols Nr.54 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 
*** SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās struktūrvienības vai akadēmiskajā darbā iesaistīta 

struktūrvienība 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  

Dekānu padomes  
 2005.gada „21”. novembris 

sēdē, protokola Nr. 13 
Veidlapa Nr.M-3(3) 

APSTIRPINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada „13”. decembris 
sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Speciālā fizioloăija 
(B) 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja – profesore L. Aberberga Augškalne 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – RSU normālās fizioloăijas 
katedras docētāji 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – 
stomatoloăijas fakultāte, zobārstniecība, profesionālā programma, bakalaurs, 2. studiju 
gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1 kredītpunkts 
Studiju priekšmeta mērėis – PadziĜināt iegūtās pamatzināšanas fizioloăijā. 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

o Veidot padziĜinātu izpratni par atsevišėām fizioloăijas tēmām.. 
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o Iepazīties ar dažādām funkciju pētīšanas iespējām. 
Studiju priekšmeta saturs –  

o Nervu sistēmas integratīvās funkcijas. AtmiĦa. ApziĦa. Miegs. Individuālās 
psihofizioloăiskās īpatnības. 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite 4. semestrī. 
Literat ūras saraksts: 
- ieteicamā literatūra: 

� L. Aberberga-Augškalne. Fizioloăija rehabilitologiem. 2002. 214 lpp. 
� Cilvēka fizioloăija. A. Valtnera redakcijā. 1986. 455 lpp. 

- papildus literatūra: 
� R. F. Schmidt, F. Lang, G. Thews. Physiologie des Menschen. 29. Aufl., 

2005. 994 S. 
� F. Lang. Basiswissen Physiologie. 2000. 412 S. 
� C. Guyton. Textbook of Medical Physiology. 1991. 1014 p. 
� S. Silbernagl, A. Despopoulos. Taschenatlas der Physiologie. 2001. 436 S. 
� W. F. Ganong. Review of Medical Physiology. 1991. 754 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs _____________________   Dr. med., docents Leons Blumfelds 
 
2005. gada 23. augusts 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Normālās fizioloăijas katedras 
2005. gada 23. augusta sēdē, 
protokols Nr. 1 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  

Dekānu padomes  
 2005.gada „21”. novembris 

sēdē, protokola Nr. 13 
Veidlapa Nr.M-3(3) 

APSTIRPINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada „13”. decembris 
sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija: 

Okluzoloăija, B kategorija 
 

Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs(a): 
Doc. U. SoboĜeva 
 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji: 
  Doc. A. Vidžis, doc. U. SoboĜeva 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads):   
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Stomatoloăijas fakultātes, zobu protezēšanas programma 2. studiju gads, 4. 
semestris. 
 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP) – 1KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 

Apgūt okluzoloăijas un artikulācijas pamatprincipus, zobu kronīšu anatomisko 
formu saistību ar artikulāciju; iemācīties strādāt ar artikulatoru, sejas loku un 
izprast to pielietošanas nepieciešamību zobu protēžu izgatavošanas klīnikā. 
Izvērtēt traumatisko artikulāciju, tās rašanos un novēršanas iespējas. 
 

Studiju priekšmeta uzdevumi: 
PadziĜināti apgūt oklūzijas, un artikulācijas pamatprincipus, to nozīmi zobu 
protezēšanas klīnikā; pilnībā pārzināt zobu kronīšu anatomiskās formas, to saistību 
ar artikulāciju; izprast traumatiskās artikulācijas rašanās mehānismu, tās 
likvidēšanas iespējas. 
 

Studiju priekšmeta saturs: 
• Zobu rindu morfoloăija; 
• Zobu rindu attiecības pie protruzīvās, retruzīvās kustības un sānu oklūzijas; 
• ApakšžokĜa zobu kronīšu anatomiskās formas modelēšana, saistībā ar 

oklūziju un artikulāciju; 
• Traumatiskā artikulācija, tās izvērtēšana un novērošana. 

 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi –  ieskaite. 
 
 
 
Literat ūras saraksts: 
Ieteicamā literatūra: 
1. Lekciju un praktisko nodarbību, semināru materiāli. 
2. Clinical Removable Partial Prosthodontics. R. Phoenix, D. Cagna, CH. DeFreest, 
2003, 526 p. 
 
Papildus literatūra: 
1. М. Д. Гросс, Дж. Д. Метьюс. Нормализация окклюзии Москва 1986,  286 с. 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a) ________________ Dr. med., docents Aldis Vidžis  
    (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
_Zobu protezēšanas katedra____ 
Akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
 

2005. gada_19._septembra__sēdē, 
Protokols Nr.___13-41-6/09___ 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  

Dekānu padomes  
 2005.gada „21”. novembris 

sēdē, protokola Nr. 13 
Veidlapa Nr.M-3(3) 

APSTIRPINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada „13”. decembris 
sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums,  Saskarsmes psiholoăija - B  
kategorija 
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs  prof. Vija Sīle  
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  G.Ėilkuts, V.Sīlis, V.Sīle 
Studiju priekšmeta klausītāji     Stomatoloăijas fakultātes 2.  
       studiju  gads  
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos   1 KP  
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Studiju priekšmeta mērėis   
  Iepazīstināt studentus ar nepieciešamajām saskarsmes psiholoăijas 
atziĦām, un attīstīt praktiskās iemaĦas, kuras nepieciešamas darbā ar pacientu/klientu. 
Uzsvērt saistību starp komunikācijas efektivitāti un stomatoloăiskās aprūpes kvalitāti. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi 
1. Veidot teorētiski pamatotu priekšstatu par starppersonu saskarsmes veidiem, 

funkcijām, struktūru, kā arī valodiskajiem, kognitīvajiem un vides faktoriem, kuri 
būtiski ietekmē saskarsmi; efektīvas komunikācijas priekšnoteikumiem, efektīvas 
informācijas sniegšanas un iegūšanas metodēm, uzticības iegūšanas un palielināšanas 
tehnikām, konfliktregulējošas saskarsmes pamatprincipiem.  

2. Paaugstināt studentu komunikatīvo efektivitāti, palīdzot attīstīt saskarsmes 
iemaĦas, kā arī prasmi analizēt un ietekmēt saskarsmes procesu. 

3. Iemācīt vispārināt un pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas praksē – adekvāti 
risināt konflikta situācijas, veidot konstruktīvas attiecības ar pacientu/klientu, kā arī ar 
saviem kolēăiem. Attīstīt prasmi sniegt un saĦemt informāciju: klausīties, uzdot 
jautājumus, pārvarēt komunikatīvās barjeras un rast adekvātus risinājumus 
problēmsituācijās.   

 
Studiju priekšmeta saturs   
Saskarsmes veidi, funkcijas, struktūra.  
Pašrealizācija saskarsmes procesā. 
Komunikācijas process un verbālās informācijas apstrāde. 
Komunikatīvie šėēršĜi un efektīva komunikācija.  
Konstruktīva atgriezeniskā reakcija, konfliktregulējoša saskarsme.  
Sevis atklāšana, uzticības iegūšana un uzturēšana, atbildes reakcija. 
Klausīšanās un atbildēšana, komunikatīvo barjeru pārvarēšana. 
Komunikācijas stili, konfrontācija, konflikti un to risināšana.  
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi    
Zināšanu pārbaudes noslēguma tests. 
 
Literat ūra saraksts: 
Ieteicamā literatūra 

Kupčs J. Saskarsmes psiholoăija.-R.,1997. 

Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku. – R., 2003. 
ReĦăe V. Personības psiholoăiskās teorijas. - R., 1999. 
Saskarsmes psiholoăija. 2 sēj. R., 2003-2004. 
 

Papildus literatūra 

Beebe, Steven A., Beebe, Susan J., Redmond, Mark V., Interpersonal Communication: 
Relating to Others, Allyn and Bacon, Boston, 1996.  

DeVito, Joseph A., The Interpersonal Communication Book, 10th Edition, Allyn and 
Bacon, Boston, 2003 
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Johnson, David W., Reaching out. Interpersonal effectiveness and self-actualization, 
Prentice Hall, Minnesota 1972. 
Ruscher, Janet B., Prejudiced Communication: A Social Psychological Perspective, The 
Guilford Press, New York, 2001 
Trenholm S., Jensen A., Interpersonal Communication, 5th edition, Oxford University 
Press, Oxford, 2003 
Wetherbe, James C., So, What's Your Point?: A Practical Guide to Learning & 
Applying Effective Techniques for Interpersonal Communication, Mead Pub, Houston, 
1996 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a)  _____________________ lektors Guntis Ėilkuts 
 
27.05.2005.     

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Humanitāro zinātĦu katedra 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome***  

2005.gada27.maija sēdē, 
protokols Nr.6       

Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
*** SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās struktūrvienības vai 
akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
 

 
 
 
 

 
   SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes  
Dekānu padomes  

 2005.gada „21”. novembris 
sēdē, protokola Nr. 13 

Veidlapa Nr.M-3(3) 
APSTIRPINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada „13”. decembris 

sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija: 

 Rentgenoloăija – Radioloăija (B) 
Akadēmiskā ** strukt ūrvienības vadītājs(a): 

 prof. R. Care, prof. G. KrūmiĦa 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji: 

 asist M. Sūngaile 
RSU Radioloăijas rentgenoloăijas katedras docētāji 

Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads):   
 Stomatoloăijas fakultātes 2, studiju gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP) – 1 
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Studiju priekšmeta mērėis: 
Mācību kursa mērėis ir dot studentiem zināšanas par diagnostiskām radioloăiskās izmeklēšanas 
iekārtām, magnētisko rezonansi, ultrasonogrāfiju un cilvēka organisma radioloăiskās 
izmeklēšanas iespējām. 

 Studiju priekšmeta uzdevumi: 
1) Orientēties radioloăiskās izmeklēšanas iekārtu darbībā un darba drošības pasākumos. 
2) Orientēties magnētiskās rezonanses un ultrasonogrāfijas izmeklēšanas pamatprincipos. 
3) Orientēties muskuloskeletālās sistēmas, krūšu kurvja un vēdera dobuma orgānu. Galvas un 

kakla radioloăiskajā izmeklēšanā un diagnostikas iespējās. 
Studiju priekšmeta saturs: 

Dažādu cilvēka ėermeĦa daĜu radioloăiskā izmeklēšana un diagnostikas iespējas. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi: 
 Ieskaite kursu beidzot. 
Literat ūras saraksts: 

1. RSU Rentgenoloăijas – radioloăijas katedras docētāju lekcijas. 
2. RSU Rentgenoloăijas – radioloăijas katedras docētāju ieteiktā literatūra par interesējošās 

ėermeĦas daĜas iespējām radioloăiskās izmeklēšanas metodēm un diagnostikas iespējām. 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a) ________________ ___asist. M. Sūgaile_________ 
   (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
_Terapeitisk;as stomatoloăijas katedra________ 
Akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
 
2005. gada_3_.__oktobra__sēdē, 
Protokols Nr._____8______ 
 
 
 
 
 
 

 
   SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes  
Dekānu padomes  

 2005.gada „21”. novembris 
sēdē, protokola Nr. 13 

Veidlapa Nr.M-3(3) 
APSTIRPINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada „13”. decembris 

sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 
    

Studiju priekšmeta programmas 
 Studiju priekšmeta nosaukums,  

kategorija 
 

AngĜu valoda, B kategorija 

Medicīniskā terminoloăija angĜu valodā 
  

Akadēmiskās  struktūrvienības  
vadītājs 
 

 
Lektore Dace Žibala, Mag.paed. 
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Studiju  priekšmeta programmā 
iesaistītie docētāji 
 

 

Mag. phil. R. Lūse 

 Mag.paed., ĥ.Zazerska,  

lektore S.Cire 

 
 

  
Studiju priekšmeta klausītāji 
(fakultāte, studiju programma, 
studiju gads) 

 
 
Stomatoloăijas  fakultātes, zobārstniecības studiju 
programmas 2.studiju gada studenti 
 (zināšanu pamatlīmenis – intermediate un 
  elementary) 
 

 
 

 
Studiju priekšmeta apjoms 
kredītpunktos (KP) 
 

 
2 KP  

  
Studiju priekšmeta mērėis 
 
 
 
 
 

 

*attīstīt angĜu valodas lietošanas iemaĦas un prasmes 
studiju nolūkiem un darbam turpmākā specialitātē, 

*veicināt speciālās terminoloăijas apgūšanu un tās 
praktisku pielietošanu.  

  
Studiju priekšmeta uzdevumi 
 
 
 
 
 
 
 

 

*mācīt studentus lasīt un saprast          
populārzinātniskus (autentiskus) rakstus; 

 

*mācīt studentus izrakstīt  un  klasificēt specialitātē 
lietojamos terminus. 
*iemācīt strādāt ar vārdnīcu; 
*attīstīt  praktiskas iemaĦas darbā ar speciālajiem 
tekstiem,  kas nepieciešamas turpmākā darbā 
specialitātē;  
 

  
Studiju priekšmeta saturs: 

1. Lasīšanas iemaĦu pilnveidošana                                                      
(medicīnas terminu izruna, uzsvars) 
2. Terminu pielietojums                                                      

3. Darbs ar vārdnīcu, pasīvais/reproduktīvais vārdu 
krājums 
(individuālā vārdu krājuma veidošana specialitātē , 
darbs ar personīgo kartotēku).    
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Literatūras saraksts: 

- ieteicamā  literatūra 
 
 

 
- papildus literatūra 

 

L.Smirnova. AngĜu valoda stomatologiem, M. 1990 

Mācību grāmata: M.Sosare "English that Doctors 
speak",1998. 

Medicīnas terminu vārdnīcas 

 

 

“Medically Speaking” (with casettes) 

“English in Medicine” (with casettes) 
Žurnāli: JAMA, Nursing, Science,etc. 
Science in Medicine.VAO Special English 
Internets 
 
 

Studiju priekšmeta       Mag. phil. R. Lūse 
programmas vadītāja -------------------------- ---------------------------------------------------
---- 
   (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds,uzvārds) 
23.08.2005. 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Valodu centra 
struktūrvienība/ fakultāted dome 
2005.gada 24.augusta sēdē, 
protokols Nr.1 
 
 
 
 

   SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  

Dekānu padomes  
 2005.gada „21”. novembris 

sēdē, protokola Nr. 13 
Veidlapa Nr.M-3(3) 

APSTIRPINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada „13”. decembris 
sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 

    
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
 
1. Studiju priekšmeta nosaukums un kategorija  -   histoėīmija patoloăijā (B) 
                                                        
2. Akadēmiskās stuktūrvienības vadītāja                    Regīna Kleina           
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3. Studiju priekšmeta programmā 
     iesaistītie docētāji                        -       profesore Laila Feldmane, asociētā profesore 

Regīna Kleina, docentes Vija  Tipaine, 
Ludmila–Sokolova, lektore Inta Liepniece-
Karele, stundu pasniedzēji  

 
4.Studiju priekšmeta klausītāji                   -     Stomatoloăijas fakultāte 
                                                        Studiju programma”Stomatoloăija”, 2 studiju gads 
5. Studiju priekšmeta apjoms –  1 KP 
 
6.Studiju priekšmeta mērėis  ir dot studentiem papildus patoloăiskās anatomijas 
pamatkursam informāciju par imūnhistoėīmisko un histoėīmisko reakciju pielietojumu 
biopsiju un operācijas materiālā. 
 
7. Studiju priekšmeta uzdevumi: 
 
.      1)  Iepazīstināt SF studentus ar šo metožu būtību un to nozīmi onkoloăisku un  

neonkoloăisku, t.sk., distrofisku  procesu diagnostikā 
2) Demonstrēt skābo glikozaminoglikānu un neitrālo mukopolisaharīdu, 

citoplazmatisko lipīdu, hemosiderīna, amiloīda specifiskās krāsošanas metodes  
3) apgūt imūnhistoėīmisko reakciju būtību un to praktisko pielietojumu, nosakot 

audzēju proliferācijas aktivitāti, epiteliālo audzēju marėierus (citokeratīni), 
neiroendokrīnās šūnas, kā arī progesterona-estrogēnu antivielu reakciju. 

 
8. Studiju priekšmeta saturs: 

- lekciju kursā atspoguĜot histoėīmisko un imūhistoėīmisko reakciju nozīmi       
dažādu distrofisku, metabolisku un audzēju procesu noteikšanā. 

 
 
 
 
 
 

  -   dot klīniskus piemērus par imūnhistoėīmisko metožu nozīmi   priekšvēža  
stāvokĜu (displāziju )noteikšanā ( CK, vimentīns, CD, S-100, sinaptofizīns u.c. 
antivielas) 

        -   piena dziedzera  audzēju  prgesterona-estrogena spektrs un tā nozīme terapijā  
 

   
 9. Studiju priekšmeta pārbaudījumi . 
 
             *    patstāvīgs individuālais darbs (referāts par kādas nodarbības  

 fragmenta padziĜinātu izpēti vai literatūras pārskats, darbs  internetā un 
bibliotēkā).  

  *   nobeiguma pārbaudījums –ieskaite, kura sastāv no 
b) mutiskās atbildes par kursa laikā analizētajām histoėīmiskajām un 

imūnhistoėīmiskajām pierādīšanas metodēm  
c) mikropreparātu diagnosticēšana, tai skaitā tādu, kur pielietota  

imūnhistoėīmiskās  un histoėīmiskās metodes, 
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10.Literatūra. 
  A. Ieteicamā: 
      

1. Pathologic Basis of disease. R.S.Cotran, V.Kumar, S.L.Robbins. W.B.Saunders 
Company, 1999. 

        2.  Lehrbuch der Allgemeinen Pathologie und der Pathologischen     Anatomie. 
Herausgegeben von M.Eder und P.Gedigk. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
1996. 

                                  3.  Concise Pathology.  P.Chandrasoma , C.R.Taylor. Appleton and Lange 
Norwalk,Connecticut, 1999. 

4. Oxford  Textbook of Pathology. J.Mc.Gee, P.G.Isaacson, N.A.Wright. Oxford 
University Press, 1998. 

 
B.Papildus. 
 

1.  Atlad of Diagnostic Immunohistopatrhology.L.D. True.Lippincott 
     Company.London, 200. 
2.Antibodies. Catalog. 2004.USA 
3.Dakocytomation. Catalog, 2004. 
4. Immunomicroscopy: A Diagnostic Tool for the Surgical 
    Pathologists. C. R. Taylor, R. J. Cote. Saunders Company, 1999. 
 Studiju priekšmeta programmas vadītāja 
      
        Regīna Kleina 
2005.gada 29.augustā. 
   SASKAĥOTS. 
RSU Patoloăiskās anatomijas katedras sēdē 
2005.gada 22.augustā, protokols Nr.1 
 
 
 
 
 

   SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  

Dekānu padomes  
 2005.gada „21”. novembris 

sēdē, protokola Nr. 13 
Veidlapa Nr.M-3(3) 

APSTIRPINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada „13”. decembris 
sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 

 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  

 “Infekciju slim ības un epidemioloăija”    A kategorija 
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Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs –  
 profesore Ludmila Vīksna 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  
asoc.profesors Jāzeps Keišs 
asoc.profesore Baiba Rozentāle 

 asoc.profesore Aija Majore 
 doc.p.i. Evija Livčāne 
 asist. Laimdota Saldava 
 asist. Angelika KrūmiĦa 
 asist. Velga Ėūse 
 asist. Anta Sēle 
 asist. Anda Nodieva 
 asist. Iveta Ozere 

Studiju priekšmeta klausītāji – 
 Stomatoloăijas fakultāte, infekciju slimības un epidemioloăija, 3.studiju gada  

Studenti 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos –2 kredītpunkti  
Studiju priekšmeta mērėis – 

Sniegt studējošiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par infekciju slimību izcelsmi, 
klīniskajām izpausmēm, diagnostiku, ārstēšanu, epidemioloăiju, profilaksi un nozīmi 
sabiedrības veselībā. 
Veidot studējošos izpratni un iemaĦas par pašaizsargāšanos un pacientu aizsargāšanu 
no tām infekciju slimībām, kas var tikt pārnestas no pacienta uz pacientu vai/un ārstu ar 
stomatoloăijā izmantojamām medicīniskām manipulācijām. 

Studiju priekšmeta uzdevumi – 
1. Radīt studējošos izpratni par infekcijas procesu kopumā – cikliskumu, dažādu 

ierosinātāju lomu atšėirīgajā slimību patoăenēzē un klīniskajā ainā. 
 
 
 
 

2. Izprast nespecifisko un specifisko infekciju slimību profilaksi – principus, paĦēmienus, 
paredzamos rezultātus. 

3. Apgūt infekciju slimību diagnostikas iemaĦas, kas varētu būt nepieciešamas 
stomatoloăijas praksē. 

Studiju priekšmeta saturs – 
Galvenokārt veltīts speciālās epidemioloăijas, nespecifiskās un specifiskās aktīvās un 
pasīvās profilakses jautājumiem, vizuālai infekciju slimību atpazīšanai, diagnostikas un 
terapijas pamatprincipiem. 
Īpaša uzmanība veltāma – atsevišėām slimību grupām un atsevišėam  slimībām – 
galvenokārt asins transmisīvām, gĜotādu un ādas, infekcioziem bojājumiem, fekāli orāli 
izplatāmām slimībām. Asins transmisīvās slimības tiek sagrupētas pēc infektoloăijā 
izmantojamiem apvienojošiem kritērijiem, piemēram, izplatības mehānismiem, 
aktualitātes, nozīmīguma sabiedrības veselībā attīstības mehānismiem vai 
simptomātikas. 
Īpaša uzmanība tiek veltīta konteksta un seksuāli transmisīvo slimību grupai, piem., 
luesam u.c. 
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I. Lekcijas 

1. Ievads infektoloăijā. Mācība par infekcijas un epidēmisko procesu. Infekciju slimību 
īpatnības, to profilakse. 

2. IzmaiĦas žāvā infekciju slimību gadījumā. 
3. Asins transmisīvās infekcijas. 
4. Akūtas respiratorās infekciju slimības. 

 
II. Praktisk ās nodarbības 

1. Medicīniskās palīdzības organizācija infekciju slimību slimniekiem. Dezinfekcija un 
dezinsekcija. Infekciju slimību specifiskā profilakse. Infekciju slimību ārstēšanas principi. 
Infekciozā mononukleoze. 

2. Akūtas respiratorās slimības. Meningokoku infekcija. 
3. Akūtas zarnu infekciju slimības. 
4. Vīrushepatīti. 
5. HIV. AIDS. 
6. IzmaiĦās žāvā un to diferenciālā diagnoze. Difterija. 
7. Tuberkuloze sabiedrības veselības kontekstā. 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – eksāmens  
 

Literatūras saraksts: 

ieteicamā literatūra; 
1. 1.Atlas of Infectious Diseases. Editor in chief Gerald L.Mandell. Current 

Medicine, Inc., Philadelphia, 1997. 
2. 2.Guy P.Youmans, Philip Y.Peterson, Herbert M.Sommers. The Biologic and 

Clinical Bases of infectious diseases. W.B.Saunders Company, Philadelphia, 
1986. 

3. 3.Bibhan K.Mandel, Edmund G.L.Wilkins, Edward M.Dunbar, Richard 
T.Mayon-White. Infectious Diseases. – 5th ed/ Blackwell Science Ltd, 1996. 

4. 4.M.Schaecter, G.Medoff, Dssclessinger. Mechanisms of Microbial Disease. 
William&Wilkuns, Baltimore, USA, 1989. 

5. 5.Michael S.Niederman, George A.Sarosi, Jeffrey Glassroth. Respiratory  
Infectious. W.B.Saunders Company, Philadelphia, 1994. 

6. Daniel H.Connor, Francis W.Chandler, david A.Schwartz, Herbert J.Manz, 
Ernst  E.Lack. Pathology of Infectious Diseases. – I vol. Appleton&Lange, 
Stamfort, Connecticut, 1997. 

7. Gerald D.Scmidt, Larry S.Roberts. Foundations of Parasitology. – 4th ed. S 
division of the C.V.Mosby Company, St.Louis. Times Mirror/Mosby College 
Publishing, 1989. 

8. Vaccines (fourth edition). Stanley A.Plotkin, Walter A.Orenstain. Elsevier Inc. 
USA, 2004. 

9. Vakcinācija. Ludmila Vīksna. Nacionālais apgāds, Rīga, Latvija, 2003. 
10. Vīrushepatīts C – norise, ārstēšana, prognoze, profilakse. Ludmila Vīksna. 

Nacionālais apgāds, Rīga, Latvija, 2003. 
11. Infections Diseases (third edition). Sherwood L.Gorbach, John G.Bartlett, Neil 

R.Blachlow. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, USA, 2004, p.2516. 
12. Laboratorā diagnostika. Arta Balode. Nacionālais apgāds, Rīga, Latvija, 2003., 

143 lpp. 
13. Infekciju slimību epidemioloăija. Anita Brila. Nacionālais apgāds, Rīga, 

Latvija, 2003., 128 lpp. 
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14. Essentials of Microbiology for dental Students. J.Bagg, T.W.MacFarlane, 
I.R.Poxton, C.H.Miller and A.J.Smith. 

 
- papildus literatūra  

1. Textbool of Travel Medicen and Heolth. Herbert L.Du Pont, Robert Stelfen, 
B.C.Decker Inc. USA, 1997, p.669. 

2. CeĜotāju veselības rokasgrāmata. Ludmila Vīksna. Nacionālais Medicīnas apgāds, 
Rīga, Latvija, 2002., 232 lpp. 

3. Lyme Borreliosis and Tid Borne Encephalit Uni-Med Verlog AG. Patrick Oschmann, 
Peter Kraiczy, John Halperin, Volter Brade. Germany Bremen, 1999, p.144. 

4. Fungal Infection. Diagnosis and management Third Edition. Malcoln 
D.Richardson&David W.Warnoch. Blackwell publishing USA 204, p.354. 

5. Hepatology. Principles and Practice. Ervin Kuntz, Hans-Dieter Kuntz, Springer-Verlag 
Berlin, Heindelberg, Germany, 2002, p.825. 

6. Sheila Sherlock, James Dooley. Diseases of the Liver and Biliary System. – 10th ed. 
Blackwell Science, Inc. Commerce Place, 1997. 

7. Cedric A.Mims, John HK Playfair, Ivan M.Roitt, Derek Wakelin, Rosamund Williams, 
Roy M.Senderson. Medical Microbiology. Mosby – Year Book Europe Ltd., 1993. 

8. R.Palmer. Lord Soulsby, I.H.Simpson. Zoonoses. Oxford University Press, Oxford, 1998. 
9. Paul W.Ewald. Evolution of Infectious Disease. Ozford University Press Inc, Oxford, 1994. 
10. Russel W.Steele. The Clinical Handbook of Pediatric Infectious Diseases. The 
Parthenon Publishing Group Ltd, 1994. 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītāja______________________ Dr.habil.med., prof. L.Vīksna 
04.10.2005. 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Tradicionālās infektoloăijas, tuberkulozes un AIDS katedra 
akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
 

2005.gada 04.oktobra sēdē, 
protokols Nr. 2 
 
 
 
 
Veidlapa  Nr. M – Integr.                                                       Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005.gada “21.”novembra sēdē 

Protokols Nr. 13. 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

2005.gada. “13.”decembra sēdē 
Protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 
 
 

Integrētā  studiju priekšmeta programmas apraksts 
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Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  
Vispārējā ėirur ăija un otolaringoloăija (A) 

 
Studiju priekšmeta kods –  
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītās struktūrvienības –  

Ėirur ăijas katedra 
Otolaringoloăijas katedra 

 
Studiju priekšmetā integrētās programmas –  

Vispārējā ėirur ăija 
Otolaringoloăija 

 
Studiju priekšmeta klausītāji ( fakult ātes, studiju programma, studiju gads) –  

SF, Zobārstniecība, 3. studiju gads 
 

Studiju priekšmeta programmas apjoms (kredītpunktos) – 3KP 
 
Studiju priekšmeta mērėus, uzdevumus, saturu un pārbaudījumu veidus skat. integrēto 
studiju priekšmetu programmās. 
 
 
Integrētās studiju priekšmeta programmas vadītājs:__asoc. prof. R. Kolītis____ 
 
200_5_. gada “17.”oktobrī 
SASKAĥOTS  
Rīgas StradiĦu universitātes 
Stomatoloăijas Fakultātes 
                     (fakultātes dome) 

200_5_. gada  “17.”oktobra sēde 
Protokols Nr.17 
 
 
 
 
 

 SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  

Dekānu padomes  
 2005.gada „21”. novembris 

sēdē, protokola Nr. 13 
Veidlapa Nr.M-3(3) 

APSTIRPINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada „13”. decembris 
sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Vispār īgā ėirur ăija - A  
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Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs –  profesors, Dr.habil.med Jānis Gardovskis    
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  asoc.prof. Ralfs Kolītis,  
    doc. Aleksejs TuĜins, asistenti Arnolds Kadišs un Andrejs 
Brikūns 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – 
    Stomatoloăijas fakultātes profesionālā studiju programma 
zobārsta 
    grāda iegūšanai studējošie III studiju gadā 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –  1,5 
 
Studiju priekšmeta mērėis –  Iemācīt studentiem ėirurăijas pamatnostādnes – aseptiku, 

antiseptisku, ėirurăisko asiĦošanu un tās apturēšanu, asiĦu 
preparātu un asins aizvietotāju pārliešanu, iepazīstināt ar 
anestēzijas un pēcoperācijas intensīvās terapijas principiem, 
ėirurăiskās infekcijas pamatjautājumiem un iepazīstināt ar 
biežākajām akūtām ėirurăiskajām slimībām, to ārstēšanas 
metodēm. 

 
Studiju priekšmeta uzdevumi – Iemācīt studentiem neatliekamās palīdzības 
principus, pirmās 

palīdzības sniegšanu pie akūtām situācijām - asiĦošanām, 
traumām un citiem akūtiem stāvokĜiem, iemācīt atpazīt biežāko 
akūto ėirurăisko slimību simptomātiku.  

 
Studiju priekšmeta saturs – Galvenās tēmas: antiseptika un aseptika, desmurăija, 
asiĦošana, 

asins pārliešana, vaĜēji un slēgti traumatiskie bojājumi, brūces, 
galvas kausa slēgtie bojājumi, ėirurăiskā slimnieka izmeklēšana, 
slimības vēsture un tās sastāvdaĜas, krūšu kurvja un vēdera 
dobuma orgānu ievainojumi, asiĦošana no kuĦăa – zarnu trakta, 
biežākās slimības, kuras izraisa “akūta vēdera” ainu, ėirurăiskā 
infekcija, akūti vietējās asinsrites traucējumi, modernie ėirurăijas 
attīstības virzieni.  

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi –  divi kolokviji; noslēgumā – ieskate (I). 
 
Literatūras saraksts: 

- ieteicamā literatūra: 
1. Ėirurăija / prof. J.Gardovska red. – Rīga: Latvijas Medicīnas Akadēmija/ 

Rīgas StradiĦa universitāte, Latvijas Ėirurgu asociācija, 2001 
2. Modernās tehnoloăijas ėirurăijā / Prof. J.Gardovska red. – Rīga: Latvijas 

Ėirurgu asociācija, 1999 
3. Madrevica I., KrieviĦš D. Ko darīt? Rīga: Zvaigzne, 1997 
4. Atdzīvināšana / D.KrieviĦa red. – Rīga: NMPC, 2003 
5. Kirk R., Ribbans W. Clinical Surgery in General, 4th ed. London: Elsevier 

Churchill Livingstone, 2004 
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6. Lawrence P.F. et al. Essentials of General Surgery, 4th ed. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins, 2005 

7. Волколаков Я. В. Общая хирургия. Рига: Звайгзне, 1989 
8. Гостищев В.К. Общая хирургия. Изд. 3-е, Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2004  

 
- papildus literatūra:  

1. Beauchamp R.D., Evers B.M., Mattox K.L. Textbook of Surgery: The 
biological basis of modern surgical practice. 17th ed. Philadelphia: 
W.B.Saunders, 2004 

2. Browse N.L. An Introduction to the Symptoms and Signs of Surgical 
Disease. 2nd ed. London: Edward Arnold, 1991 

3. Brunicardi F.C.  et al. Principles of Surgery, 8th ed. New York: McGraw-
Hill, 2004 

4. Burkitt H.G., Quick C.R.G., Gatt D. Essential Surgery: Problems, 
Diagnosis and Management. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1995 

5. Burnand, K. G. et al. The New Aird’s Companion in Surgical Studies, 3rd 
ed. Philadelphia, Elsevier Churchill Livingstone, 2005 

6. Calne R., Pollard S.G. Operative Surgery. – London: Gower Medical 
Publishing, 1992 

7. Gostischev V.K. General Surgery. Moscow: ГЭОТАР-МЕД, 2000 
8. Russell R.C.., Williams N.S., Bulstrode C.J.K. (eds). Bailey & Love’s 

Short Practice of Surgery. 24th ed. London: Hodder Arnold, 2004 
9. Рычагов Г.П., Гарелик П.В., Кремень В.Е.Общая хирургия 

Минск: Интерпрессервис, 2002 
10. Петров С. Общая хирургия. 2-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2005 

 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs ______________   __ asoc. prof., Dr.med. Ralfs Kolītis _ 
    (paraksts)     (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
___ėirurăijas katedra________________ 
   akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome 

2005.gada 26. augustā sēdē, 
protokols Nr.13-13/6-5 
 
 
 

Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005. gada “21.” novembrī 
sēdē, protokols Nr.13 

Veidlapa Nr. M-3 (3) 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005. gada “13.” decembrī 

sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
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Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  
OTORINOLARINGOLO ĂIJA –  A kurss       
 
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - dr. med., prof. Jānis Sokolovs 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof. Jānis Sokolovs, as. prof. 
Ligija Ėīse, asistents Gints TomiĦš, asistents  Ivo Tērauds 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  
Stomatoloăijas fakultātes studenti, III kurss VI semestris 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1 kredītpunkti 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Izglītot studentus un dot studentiem zināšanas par 
otorinolaringoloăijas nozīmi kopējā pataloăijā, iepazīstināt studentus ar ORL 
saslimšanām, to klīniskām izpausmēm, diagnostiku, profilaksi un ārstēšanu, kā arī 
nepieciešamās prasmes ORL orgānu izmeklēšanā. 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  
• Iepazīstināt un prast veikt ORL orgānu izmeklēšanu, izvērtēt slimību smagumu, 

uzstādīt primāro diagnozi: 
• laicīgi nosūtīt slimnieku pie speciālista; 
• sniegt atbilstošu ārstēšanu; 
Studiju priekšmeta saturs –  
• Ārējā, vidus un iekšējās auss klīniskā anatomija, vecuma īpatnības, to nozīme ausu 

slimību un komplikāciju attīstībā. Auss izmeklēšanas metodes; 
• Deguns un tā blakusdobumu klīniskā anatomija, fiziooăija, izmeklēšanas metodes, 

ārsnieciskās manipulācijas.Saslimšanas, to komplikācijas un ārstēšana, radioloăiskā 
izmeklēšana; 

• Rīkles anatomija un fizioloăija. Rīkles limfātiskais aparāts.Rīkles izmeklēšanas 
metodika. Rīkles saslimšanas, to komplikācijas un ārstēšana; 

• Balsenes anatomija un fizioloăija. Izmeklēšanas metodes. Balsenes saslimšanas, to 
komplikācijas (akūtas un hroniskas stenozes, traheotomija) un ārstēšana. 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Testi, programmētā kontrole, kontroldarbi, 
slimnieku apskates, slimību iztirzāšana, praktisko manipulāciju apgūšana ar 
instrumentiem un ieskaite. Jānokārto kursa noslēgumā – ieskaite – DI   
 
Literatūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
V. PaĜčuns, N. Preobraženskis 

Ausu kakla un deguna slimības 1982.  

Head & Neck Syrgery – otolaryngology 
Byron J Bailey II vol. 1993 
 

В.Ф.Ундриц и др. 
Болезни уха, горла и носа 

     Медицина Л. 1969 

Head & Neck Syrgery – otolaryngology 
Self – Assessment Study guide 
Byron J Bailey  1993 
 

Руководство по 
оториноларингологии 
Под.ред. И.Б.Солдатова 

     Медицина М. 1994 

Otolaryngology Paparella, Shumrick Атлас оперативной 
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Third edition  I – IV  vol.  1991 
 

оториноларингологии 
Под.ред. В.С.Погосова 

    Медицина М. 1983 

Pediatric otolaryngology  Sec. Edition 
Bluestone / Stool  I – II  vol.  1992 

Болезни уха, горла и носа 
Атлас 
Под.ред.Пальчуна 

     Медицина М. 1991 

- papildus literatūra 
Atlas of Head& Neck Syrgery – 
otolaryngology 
Byron J Bailey   1996 

Руководство по 
оториноларингологии 

     Тон. 1 – 1У М. 
Textbook of pediatric otorhinolaryngology 
– Head and neck surgery 
James A Stankiewicz  1998 

Руководство по детской 
оториноларингологии 
Б.Б.Шевригин 

     Медицина М.. 1995 
Otolaryngology Head and Neck Surgery 
Charles W Cummings, John M. 
Fredrickson 
Sec. Edition  I – IV  vol.  1995 

Лекарственная терапия 
заболевании уха,носа и горла 
Б.Л.Французов 

     Здоровя К. 1990 
Hals – Nasen – Ohren  Heilkunde 
Band IV, Teil 1 – 6 
J. Berendes, R. Link, F. Zollner  1996 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a)  ______________   Dr. med. prof. Jānis Sokolovs  
   (paraksts)                           (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
__06__._10___.200__.     

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
OTORINOLARINGOLOĂIJAS katedras 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome***  

2005___.gada__23___. _septembra sēdē, 
protokols Nr.___7_______       
 Piezīmes 

* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
*** SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās struktūrvienības vai akadēmiskajā 
darbā iesaistīta struktūrvienība.                                                                                      
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Veidlapa  Nr. M – Integr.                                                            Rīgas StradiĦa 
universitātes 

Dekānu padomes 
2005.gada “21.”novembra sēdē 

Protokols Nr. 13. 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

2005.gada. “13.”decembra sēdē 
Protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

                                              
 
 

Integrētā  studiju priekšmeta programmas apraksts 
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Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  

Mutes ėirur ăija ar neatliekamo palīdzību (A) 
 
Studiju priekšmeta kods –  
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītās struktūrvienības –  

Mutes, sejas un žokĜu ėirur ăijas katedra 
Anestezioloăijas un reanimācijas katedra 

 
Studiju priekšmetā integrētās programmas –  

Mutes ėirur ăija 
Neatliekamā palīdzība 

 
 
Studiju priekšmeta klausītāji ( fakult ātes, studiju programma, studiju gads) –  

SF, Zobārstniecība, 3. studiju gads  
 
Studiju priekšmeta programmas apjoms (kredītpunktos) – 5KP 
 
Studiju priekšmeta mērėus, uzdevumus, saturu un pārbaudījumu veidus skat. integrēto 
studiju priekšmetu programmās. 
 
Integrētās studiju priekšmeta programmas vadītājs:__prof. A.Skaăers______ 
 
200_5_. gada “17.”oktobrī 
SASKAĥOTS  
Rīgas StradiĦu universitātes 
Stomatoloăijas Fakultātes 
                     (fakultātes dome) 

200_5_. gada  “17.”oktobra sēde 
Protokols Nr.17 
 
 
 
 

 
   SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes  
Dekānu padomes  

 2005.gada „21”. novembris 
sēdē, protokola Nr. 13 

Veidlapa Nr.M-3(3) 
APSTIRPINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005.gada „13”. decembris 

sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 



 191
 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Mutes, sejas un žokĜu 
          ėirurăija - A 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs  – prof. A.Skaăers 
 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji   –  
 Prof. A.Skaăers, Prof. I.Akota, Asoc.prof. E.KorĦevs, Doc. B.Barkāne, Doc. 
N.Grasmane, Doc. A.Rozenblats, Doc. M.Sevastjanova, Asistents A Bīgestāns, 
Asistents G.Lauskis, Asistents Ă.Šalms 
 
Studiju priekšmetu klausītāji   (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –   
         Stomatoloăijas fakultāte, Zobārstniecība, 3., 4. un 5. studiju gada studenti 
 

Studiju priekšmeta apjoms – 15 KP 
 

Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem zināšanas  par mutes, sejas un žokĜu 
rajona slimībām un traumām, kas nepieciešamas mutes ėirurăijas sadaĜai vispārējas 
prakses zobārsta darbā. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  zināt mutes, sejas un žokĜu rajona biežākās 
saslimšanas un traumas, to izcelsmi, simptomātiku, diagnostiku, ārstēšanas 
pamatprincipus, komplikācijas un prognozi.  
    - slimnieka izmeklēšanas metodes, uzstādīt primāro vai 
galīgo diagnozi, vajadzības gadījumā konsultēties ar citu disciplīnu speciālistiem, 
novērtēt slimnieka vispārējo stāvokli, noteikt ārstēšanas vietu, ambulatori vai 
stacionārā, veikt zobu un mutes dobuma ėirurăijas diagnostiskās un ārstēšanas 
manipulācijas, noformēt slimības vēsturi, sniegt pirmo palīdzību neatliekamos 
gadījumos.  
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  –  ieskaite, eksāmens pēc 6.semestra un 7.semestra, 
valsts eksāmens  
 
 
 
 
 
 
 
Literat ūra –  
Ieteicamā literatūra 

1. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery / L.J.Peterson, E.Ellis III, 
J.R.Hupp, M.R.Tucker, 3rd edition/ Mosby, St.Louis, 1998. 

2. Handbook of medical emergencies in the dental office/ S.F. Malamed, 3rd 
edition/ Mosby, St.Luois, 1993. 

3. Infection control and managenet of hazardous materials for the dental team/ 
C.H.Miller, C.J.Palenik/ Mosby, St.Louis, 1998. 

4. Clinican’s manual of oral and maxillofacial surgery, 2nd edition/ P.H.Kwon, 
D.M.Laskin/ Quintessence, Chicago, 1996. 

5. Minor oral surgery/ Howe G.L./ 3rd ed., Wright, 1993. 
 
Papildus literatūra 
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1. Абсцессы, флегмоны головы и шеи / М.М. Соловьев, О. П. Большаков / 
Санкт-Петербург, Издательство КN, 1997. 

2. Неотложная сиационарная стоматологическая помощь / В. А. Козлов/ 
Ленинград, Медгиз, 1988. 

3. Опухоли голови и шеи / Ф. И. Пачес, Москва, Медицина, 1997.  
 

 
 
 
Studiju priekšmeta  
Programmas vadītājs  _________________        Kat.vad.,M.D.habil.med., 
Prof.A.Skaăers 
             (paraksts)   (zinātniskais grāds,  akad.amats, vārds, uzvārds)  

 
 
19.09.2005                                                               
          
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  
Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedras 
2005.gada 19. septembra sēdē 
protokols Nr. 13-17-6/08 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes  
Dekānu padomes  

 2005.gada „21”. novembris 
sēdē, protokola Nr. 13 

Veidlapa Nr. M-3(3)  
  

APSTIRPINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005.gada „13”. decembris 
sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 
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Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – NEATLIEKAM Ā 
PALĪDZĪBA (A) 
 
Akadēmiskās** strukt ūrvienības vadītājs(-a) – profesors Indulis Vanags 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  –                         Asistents Roberts 
Spručs  

Profesors Indulis Vanags 
Asoc.profesore AntoĦina Sondore 

Asoc.profesors Viesturs Liguts 
Docente Biruta Mamaja 
Docents Egons Daugulis 

Asistents OĜegs SabeĜĦikovs 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) –  
Stomatoloăijas fakultātes 3.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1 

Studiju priekšmeta mērėis – teorētisko un praktisko pamatzināšanu apguve neatliekamās 
medicīniskās palīdzības sniegšanā pacientiem prehospitālā un hospitālā etapā.  

Studiju priekšmeta uzdevumi – iemācīt, kā rīkoties dažādās neatliekamās situācijās, kas 
saistītas ar biežāko saslimšanu vai traumu akūtiem stāvokĜiem. 

Studiju priekšmeta saturs – dzīvības uzturēšanas pasākumu pamati, neatliekamās 
situācijas pulmonoloăijā, neatliekamās situācijas kardioloăijā, trauma, neatliekamās 
procedūras, apkārtējās vides izraisītie ekstrēnie stāvokĜi, saindēšanās un apkārtējās vides 
bīstamība, neatliekamās situācijas neiroloăijā, neatliekamās situācijas pediatrijā, 
iespējamās neatliekamās situācijas rehabilitoloăijā, klīniskie scenāriji ar situācijas 
risinājumu. 
  
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – teorētiskā ieskaite (I) 
 
Literat ūras saraksts: 

- ieteicamā literatūra: 1) lekciju un praktisko nodarbību materiāli. 2) Neatliekamā 
medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. Rīga: NMPC, D.KrieviĦa redakcijā. 2004, 392 lpp. 
3) Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. Rīga: NMPC, D.KrieviĦa redakcijā. 2001, 
350 lpp. 4) Anestezioloăija, reanimatoloăija un intensīvā terapija. I.Vanags, E.Daugulis, 
P.TomiĦš. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2002, 567 lpp. 

- papildus literatūra: 1) Advanced Trauma Life Support. Course for Physicians. Raymond 
H.Alexander, Herbert S.Pructor. 1995, 396 p. 2) Guidelines 2000 for Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency. Cardiovascular Care. International consensus on science. 
Suppl. to Circulation. 2000, 102, 8. 3) ACLS: Principles and Practice. 2003, American 
Heart Association. 502 p. 

 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a)  _______________          Asistents Roberts Spručs  
     (paraksts)        (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
____.____.200__. 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Anestezioloăijas un reanimatoloăijas katedras  
______________________________________________ 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome**  

2005.gada_24. augusta__ sēdē, 
protokols Nr.__1________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veidlapa  Nr. M – Integr.                                                    Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005.gada “21.”novembra sēdē 
Protokols Nr. 13. 

 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
2005.gada. “13.”decembra sēdē 

Protokols Nr.1-2/13.12.2005. 
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Integrētā  studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  
Orālās Patoloăijas diagnostika ar mutes mikrobioloăiju (A) 

 
Studiju priekšmeta kods –  
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītās struktūrvienības –  

Orālās Patoloăijas katedra 
Mikrobiolo ăijas katedra 

Patoloăiskās fizioloăijas katedra  
 

Studiju priekšmetā integrētās programmas –  
Mutes patoloăijas diagnostika 
Ekspressdiagnostikas pamati 

Mutes mikrobioloăija 
 
Studiju priekšmeta klausītāji ( fakult ātes, studiju programma, studiju gads) –  

SF, Zobārstniecība, 3 studiju gads 
 
Studiju priekšmeta programmas apjoms (kredītpunktos) – 3KP 
 
Studiju priekšmeta mērėus, uzdevumus, saturu un pārbaudījumu veidus skat. integrēto 
studiju priekšmetu programmās. 
 
Integrētās studiju priekšmeta programmas vadītājs:__doc. A. Rozenblats____ 
 
200_5_. gada “17.”oktobrī 
SASKAĥOTS  
Rīgas StradiĦu universitātes 
Stomatoloăijas Fakultātes 
                     (fakultātes dome) 

200_5_. gada  “17.”oktobra sēde 
Protokols Nr.17 
 
 
 
 

 
 

Veidlapa Nr. M-3 (3) 
SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005. gada “21.” novembrī 
sēdē, protokols Nr.13 

 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005. gada “13.” decembrī 
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sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Orālās patoloăijas 
diagnostika 
 
Akadēmiskās ** struktūrvienības vadītājs – prof. I. Čēma 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – doc. A. Rozenblats 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (Fakultāte, studiju programma, studiju gads) – 
Stomatoloăijas fakultātes 3. kurss  
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP 
Studiju priekšmeta mērėis: Propedeitikas kursa veidā sniegt studentiem zināšanas par 
metodiku un paĦēmienu kopumu, kas nepieciešams pacienta izmeklēšanā un diagnozes 
veidošanā.  

Studiju priekšmeta uzdevumi: 
1. Iepazīstināt studentus ar pacienta izmeklēšanas pamatprincipiem. 
2. Iepazīstināt ar slimības vēstures sagatavošanas un atspoguĜošanas procesu 

pacienta dokumentācijā. 
3. Iepazīstināt ar izmeklēšanas metodēm, iegūto datu novērtējumu un izmantošanu 

diagnozes noteikšanā 
4. Iepazīstināt ar vispārīgās pacienta veselības kritēriju noteikšanas principiem un 

to nozīmi mutes dobuma homeostāzes rehabilitācijā. 
Studiju priekšmeta saturs- 
1.  Ievads diagnostikas procesa pamatprincipos. 
2. Pacienta slimības vēsture: intervijas principi un apstākĜi, informācijas ievākšana, 

organizēšana. Medicīniskā anamnēze. 
3. Slimnieka sūdzības un tās analīze. 
4. Izmeklēšanas metodes. 
5. Izmeklēšanas metodes (turpinājums) – palpatio, perkusio, auskultatio, žokĜu 

locītavas(TML), pieaussiekalu dziedzeru, deguna un tā blakusdobuma 
izmeklēšana. 

6. Slimnieka ekstra orāla klīniska izmeklēšanas secība. 
7. Mutes dobuma klīniskā izmeklēšana. 
8. Klīniskās un laboratoriskās papildus izmeklēšanas metodes, tās datu 

izmantošana gĜotādas slimību diagnostikā. 
9. Darba diagnoze, galīgā diagnoze. Ārstēšanas plānošanas process. 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi- 
1. Jāorentējas lekciju vizuālajā materiālā. 
2. Pārbaudes praktisko nodarbību laikā- semināri, jāatbild uz testu 

uzdevumiem vai jāraksta kontroldarbi par attiecīgās tēmas jautājumiem. 
3. Studenta praktisko iemaĦu (slimnieka pareiza ekstraorāla un intraorāla 

izmeklēšana )novērtēšana. 
4. Kursa nobeigumas pārbaude: klīniskas situācijas teorētiska analīze. 
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Literatūras saraksts: 
     

- ieteicamā literatūra 
L.J. Peterson, E. Ellis, J.R. Hupp, M.R. Trucker,’’Contemporary Ora’ and 
Maxillofacial Surgery’’, 2 nd ed. Mosby, 1993; 
N.K.Wood, ‘’Review of diagnosis, oral medicine, radiology and treatment 
planning’’, Mosby, 1987; 
 
- papildus literatūra; 
R. J. Gordin, H. M. Goldman, ‘’Oral pathology’’, vol 1&2, Mosby, 1970; 
A. S. Cole, J.E. Eastes, ‘’Biochemistry and oral biology’’, 2nd ed., Buttterwoat&CO 
Ltd, 1988. 

 
Studiju priekšmeta 
Programmas vadītājs(-a) __________________       _____doc. A. Rozenblats________ 
                                          (paraksts)                                                                             (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

 
13.09.2005. 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Orālā Patoloăija 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome *** 

2005. gada 13. 09.sēdē, 
protokols Nr.41 
 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 
***  SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās 
struktūrvienības vai  akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
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APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta nosaukums un kategorija -                       Mutes mikrobioloăija, 

                                                                                 kategorija:A- obligāts 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja –                               profesore Juta Kroiča 
 
Studiju priekšmeta programmā 
 iesaistītie docētāji -                                                                  Dr. Dagnija Rostoka 
  
Studiju priekšmeta klausītāji  –                   Stomatoloăijas fakultātes 3. kursa studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms :                                            1 kredītpunkts 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 

Mutes mikrobioloăijas mācību kursa mērėis ir dot studentiem zināšanas par mutes 
mikrofloru, baktērijām, sēnītēm, vienšūnas organismiem mutes dobumā un 
mikroorganismu lomu orālās infekcijas procesā un imūnās atbildes attīstībā, kā arī 
vīrusu izraisītajām saslimšanām mutē, iepazīstināt ar jaunākajām praktiskajā 
zobārstniecībā lietojamajām aseptikas metodēm un sterilizācijas principiem, 
izplatītāko infekciju slimību profilakses pasākumiem. 

Studiju priekšmeta uzdevumi : 
1) dot priekšstatu par kvalitatīvām un kvantitatīvām mutes dobuma 

mikrofloras sastāvu, kā arī par tā izmaiĦām pie dažādām mutes 
dobuma saslimšanām; 

2) dot priekšstatu par slimību patoăenēzi, orientēt veidot pareizu mutes 
dobuma mikroorganismu un vīrusu izraisīto slimību profilaksi un 
ārstēšanu; 

3) iepazīstināt ar galvenajām mikrobioloăiskās diagnostikas metodēm, 
kas tiek izmantotas orālajā mikrobioloăijā; 

4) iepazīstināt ar galvenajiem dezinfekcijas un sterilizācijas principiem 
un metodēm praktiskajā zobārstniecībā; 

 
Studiju priekšmeta saturs : 

Mutes dobuma ekoloăija. Orālo mikroorganismu klasifikācija. Orālā mikoloăija. 
Zoba aplikums. Zoba virsmas kolonizācija. Zobakmens mikrobioloăija. Kāriess 
mikrobioloăija. Periapikālās infekcijas, to mikrobioloăiskās īpatnības. Periodonta 
slimības, to mikrobioloăiskās īpatnības un profilakse. HIV/ AIDS, herpesvīrusu un 
citu vīrusu infekcijas izpausmes  

 
mutes dobumā. Sterilizācija, dezinfekcija, antiseptika un aseptika stomatoloăiskajā 
klīnikā.  

studiju priekšmeta pārbaudījumi  :  
1) kontroldarbi, testi; 
2) kolokviji vai semināri; 
2) eksāmens(rakstiski). 
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3)  
Literat ūras saraksts: 
- ieteicamā literatūra 

1) P.R.Murray, K.S.Rosenthal, G.S.Kobayashi, M.A.Pfaller. Medical 
Microbiology. IVth Edition. Mosby Inc., USA, 2002. 

2) G.F.Brooks, J.S.Butel, S.A.Morse. Jawetz, Melnick&Adelberg`s 
Medical Microbiology. 22nd Edition. Lange Medical Books, USA, 1998. 

3) Vaira Īrisa KalniĦa. Virusoloăijas rokasgrāmata. Nacionālais apgāds, 
Rīga, 2003.g. 

4) R.Nairn, M.Helbert. Immunology for Medical Students. Mosby Inc., 
USA, 2002. 

5) J.Bagg et al. Essentials of microbiology for dental students. Oxford, 
2002. 

6) L.P.Samaranayake et al. Essential Microbiology for Dentistry. Churchil 
Livingstone, 2002. 

- papildus literatūra 
1) R.B.A. Sanderik, H. Bernhardt, M. Knoke, J. Meyer, C. Weber, R. 
Weiger, Orale Mikrobiologie und Immunologie. Quintessenz Verlags 
GmbH., 2004. 
2) R. E. Marx, D. Stern, Oral and Maxillofacial Pathology, A Rationale 
for Diagnosis and Treatment. Quintessence Publishing Co, 2003 
3) S. H. Arshad, Allergy. Churchill Livingstone, 2002. 
4) T. G. Wilson, K. S. Kornman, Fundamentals of Periodontics.  
Quintessence Publishing Co, 2003 

Studiju priekšmeta 
Programmas vadītājs(-a) _____________ _______dr. D. Rostoka___________ 
    (paraksts)         (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds, uzvārds) 

SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
Mikrobioloăijas katedras 
kadēmiskā struktūrvienība/ fakultātes dome *** 

2005. gada 3. oktobra sēdē, 
protokols Nr. 54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veidlapa Nr. M-3 (3) 
SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 
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2005. gada “21.” novembrī 
sēdē, protokols Nr.13 

 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005. gada “13.” decembrī 

sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts. 
 
 
1. Studiju priekšmeta nosaukums  un kategorija -    orālā morfoloăija 
                                                        
2. Akadēmiskās struktūrvienības  vadītājs  -     asociētā profesore  Regīna  Kleina 
 
3. Studiju priekšmeta programmā 

          iesaistītie docētāji                            - docentes Vija  Tipaine, Ludmila Sokolova, 
asistente Inta Liepniece-Karele, profesore Laila 
Feldmane 

 
4. Studiju priekšmeta  klausītāji   -      Stomatoloăijas fakultāte  
                                               Studiju programma ”Stomatoloăija”, 3. studiju gads 
 
5. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos -    2 KP 
 
6. Studiju priekšmeta mērėis pamatojoties uz iegūtām zināšanām vispārējā patoloăijā 
– iepazīstināt ar orālās patoloăijas galvenajām sadaĜām un to morfoloăisko izpausmi, 
veicināt zināšanu kopuma apguvi, kas ir nepieciešama orālai medicīnai un to slimību 
profilaksei. 
 
 7. Studiju priekšmeta uzdevumi. 
 
 1) Iemācīt pārzināt patoloăisko procesu būtību mutes dobuma gĜotādā, siekalu 
dziedzeros, žokĜos, zobos, to etioloăiju, patoăenēzi, iznākumu. 
2) Mācīt prasmi novērtēt patoloăiski izmainīto orgānu un audu makroskopiskās 
izmaiĦas operācijas materiālā un makropreparātos, 
3) Prasmi saskatīt un novērtēt patoloăiski izmainīto audu un šūnu mikroskopiskās ar to 
attēlošanu zīmējumā.  
4) Iepazīstināt ar dažādu organisma un sistēmas slimību  patomorfoloăisko izpausmi 
mutes dobumā. 
5)  Attīstīt prasmi saskatīt un novērtēt sejas, mutes un žokĜa apvidu cieto un mīksto  
audu patoloăisko procesu makroskopiskās un mikroskopiskās izpausmes. 
6)Veicināt prasmi izskaidrot vispārpatoloăisko procesu saistību ar orālo patoloăiju un 
orālo medicīnu. 
 
 
 
 
7)  Pievērst uzmanību dažādu eksogēnu un endogēnu faktoru nozīmei mutes dobuma 
patoloăijas izcelsmei, jatrogenai patoloăijai, imūniem un  
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autoimūniem bojājumiem.  
 
8. Studiju priekšmeta  saturs:  
 
1.  Biopsiju un operaciju materiāla morfoloăisko izmeklējumu 

nozīme zobārstniecībā. 
2. Mutes dobuma primāro un sekundāro bojajumu morfoloăija. 
3. Siekalu dziedzeru slimību morfoloăija. Siekalu dziedzeru audzēji. 
4. Mutes dobuma un reăionāro limfoidālo audu saslimšanu 

morfoloăija. 
5. ŽokĜu kaulu audzēji. 
6. Mutes apvidus cistas.Odontogēnās cistas. Osteomielīti. 
7. Mutes dobuma čūlaino procesu morfoloăija. 
 8.    Mutes dobuma sarkano bojājumu patoloăiskie aspekti. 
9.     Mutes dobuma kārpveida papilāri veidojumi. EpuĜi. 
10.   Odontogēnie audzēji. 
11.   Mutes dobuma un periorālā apvidus pigmentacijas. 
12.   Kariess. Pulpīti. Zobu anomālijas. .Periodonta saslimšanu morfoloăija 
13.   Mutes dobuma baltie bojājumi. 
14.   Mutes vezikulāri bullozo saslimšanu morfoloăija. 
 
9.  Studiju priekšmeta pārbaudījumi . 
 

                                  * Pārbaudes mācību kursa laikā (testi studentu zināšanu 
       pārbaudei nodarbības sākumā un beigās, situācijas uzdevumi, 
   *  īsi kontroldarbi ar teorētiskiem jautājumiem un makroprepa- 
       rātu aprakstiem; 
   * patstāvīgs individuālais darbs (referāts par kādas nodarbības  
       fragmenta padziĜinātu izpēti vai literatūras pārskats orālajā   morfoloăijā). 
   *  nobeiguma pārbaudījums – ieskaite, kura sastāv no 

d) mutiskās atbildes par mutes dobuma gĜotādas, siekalu dziedzeru, žokĜu, 
zobu patoloăiju,  

e) mikropreparātu diagnožu noteikšanas par biežākajām saslimšanām 
orālajā patoloăijā. 

 
10. Literatūras saraksts. 
 A. Ieteicamā: 
  1.  Pathologic Basis of disease. R.S.Cotran, V.Kumar, S.L.Robbins. W.B.Saunders   

Company, 1999. 
  2. Oral pathology Concise Pathology.  P.Chandrasoma , C.R.Taylor. Appleton and 

Lange Norwalk,Connecticut, 1999. 
  3. Oxford  Textbook of Pathology. J.Mc.Gee, P.G.Isaacson, N.A.Wright.   Oxford 

University Press, 1998. 
 4. Neville et al. Oral and Maxillolacial Pathology.2002 
 5. I.Damjanov. Review in Pathology.  Philadelphia, PA, 2000.250 pp. 
 6. Essential Pathology.- Philadelphia, 2001. 786 pp. 
 7. Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine. Edinburg, 1998. 
 8. Oral Manifestation of Systemic Disease. J.H.Jones, D.K.   Mason.London, Tokyo, 
1998. 
B. Papildus. 



 202
 
 

 1. Essentials of Dental Surgery and Pathology. R.A.Cowson. Churchill   
Livingstone.1997. 

 2. Lehrbuch der Allgemeinen Pathologie und der Pathologischen  Anatomie. 
Herausgegeben von M.Eder und P.Gedigk. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
1996. 

 3. P.Wheater Basic histopathology. Churchill Livingstone, 2002. 
 
                                                                       
Studiju priekšmeta programmas vadītāja   
 
                
 
                                                                                     RSU Patoloăiskās anatomijas  
                                                                                     katedras vadītāja Regīna Kleina 
 
 
 
 22.08.2005. 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Patoloăiskās anatomijas katedra 
2005.gada 22.08. sēdē, 
protokols Nr.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Veidlapa Nr. M-3 (3) 
SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005. gada “21.” novembrī 
sēdē, protokols Nr.13 
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APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija: 
Zobu protezēšana ar zobu protēžu tehniku (Zobu protezēšana); A priekšmeta kategorija. 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs(a): 

Doc. U. SoboĜeva 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji: 
 Doc. A. Vidžis, asist. A. Ragavska, lektors G. Žīgurs, asist. v.i. G. Krāăis 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads):   

Stomatoloăijas fakultātes, zobu protezēšanas programma 3. studiju gads, 5.un 6. 
semestris. 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP) – zobu protezēšana ar zobu 
protezēšanas tehniku 6KP (no tiem Zobu protezēšanas priekšmetā 5KP) 
Studiju priekšmeta mērėis: 
       1. Apgūt neizĦemamo zobu protēžu biomehānikas pamatprincipus. 
       2. Iemācīties zobu slīpēšanas tehniku, ievērojot bioloăiskos zobu saudzēšanas  
            principus.  
       3. Iemācīties pagaidu kroĦu izgatavošanas metodes. 
       4. Apgūt nospiedumu Ħemšanas metodes. 
       5. Apgūt sakĦu inleju izgatavošanu. 
       6. Apgūt izĦemamo parciālo zobu protēžu biomehāniku 
       7. Iemācīties izĦemamo parciālo zobu protēžu klīniku un tehniku (retensija,   
           balsts, stabilitāte, estētika). 
Studiju priekšmeta uzdevumi: 

1. Dot zināšanas un sapratni par košĜāšanas sistēmas izmaiĦām daĜēja zobu trūkuma 
rezultātā. 
2. Attīstīt sapratni par riska un ieguvuma aspektiem, ārstējot ar neizĦemamām 
parciālām protēzēm. 
3. Iemācīt zobu preparēšanas bioloăiskos un mehāniskos aspektus. 
4. Dot iespēju apgūt klīniskos un laboratoriskos etapus, izgatavojot neizĦemamās 
parciālās protēzes. 
5. Dot zināšanas par neizĦemamo parciālo protēžu ilgtermiĦa prognozi. 
6. Apgūt indikācijas izĦemamo parciālo zobu protēžu (IPP) izgatavošanai un šo 
zobu protēžu biomehāniskos pamatprincipus, to saistību ar mutes dobuma audiem. 
Izprast un zināt IPP klīniku, izĦemamo zobu protēžu izraisīto blakusparādību 
izpausmes un to novēršanas iespējas.  
 

Studiju priekšmeta saturs: 
 

1) Biomehāniskās sekas pie daĜēja zobu trūkuma. 
2) Mutes dobuma sagatavošana protezēšanai ar neizĦemamām parciālām protēzēm. 
3) Zobu preparēšanas biomehānika. 
4) Zobu preparēšanas metodoloăija un tās ietekme uz zoba audiem. 
5) Devitālu zobu atjaunošana ar lietām sakĦu inlejām. 
6) Devitālu zobu atjaunošana ar standarta sakĦu inlejām. 
7) Ievērojami bojātu zobu protezēšana. 
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8) Pagaidu neizĦemamo parciālo protēžu izgatavošana ar tiešo metodi. 
9) Pagaidu parciālo protēžu izgatavošana ar netiešo metodi. 
10) Nospieduma materiāli, to fizikālās un ėīmiskās, īpašības. 
11) Nospieduma Ħemšanas metodes, izgatavojot neizĦemamas parciālas protēzes, 

metālkeramisko protēžu karkass. 
12) Zobu rindas defekti, to veidi. Kennedy - Applegate klasifikācija, IPP 

indikācijas. 
13) IPP konstruktīvais raksturojums, veidi, sastāvdaĜas. Biomehāniskie principi. 
14) IPP retensija. Vadošās virsmas, netiešā un anatomiskā retensija. 
15) Skavas to funkcija, veidi, iedalījums un izvietojums protezējamā laukā. 

Paralelometrija. 
16) IPP balsts. UzgultĦi. IPP bāze, tās konstruktīvais plānojums, veidi un funkcijas. 
17) AugšžokĜa metāliskā bāze un apakšžokĜa savienotājloki, to konstruktīvais 

risinājums un funkcijas. 
18) IPP klīniskie aspekti, estētikas problēmas. 
19) IPP laboratoriskie aspekti. 
20) IPP stabilitāte, faktori, kuri to nosaka. Slodzes un līdzsvara spēki, to sadalījuma 

mehānisms. 
21) IPP ietekme uz mutes dobuma audiem ilgstošas lietošanas laikā, prognoze. 

 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – 6. semestri beidzot – eksāmens. 
Literat ūras saraksts: 
 
Ieteicamā literatūra: 
1. Lekciju un praktisko nodarbību materiāli. 
2. Clinical Removable Partial Prosthodontics. R. Phoenix, D. Cagna, CH. DeFreest, 
2003, 526 p. 
3. Advanced Removable Partial Dentures. J. Brudvik, 1999, 460p. 
4. Fundamentals of Fixed Prosthodontics. H. Schillinburg, S. Hobo, L. Whitsett et al. 
1999, 360 p. 
Papildus literatūra: 
1. Kombitechnik und Modellguss. Henig Wulfes, Bremen, 2004, 270 p. 
2. Dental Materials. G. Craig, J. O’brien, M. Powers, 1992, 121 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta    Dr. med., docents Aldis Vidžis 
programmas vadītājs(-a) ________________ _____________________________________ 
   (paraksts) (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Zobu protezēšana 
Akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
 
2005. gada 19.septembra sēdē, 
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Protokols Nr. 13-41-6/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
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2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija: 
Zobu protezēšana ar zobu protēžu tehniku (Zobu protēžu tehnikas laboratorijas kurss), 
A kategorija. 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs(a): 

Doc. U. SoboĜeva 
 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji: 
  Doc. A. Vidžis 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads):   
 Stomatoloăijas fakultātes, zobu protezēšanas programma 3. studiju gads, 5. 
semestris. 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP) – 1KP 
Studiju priekšmeta mērėis: 

Sniegt studentiem izpratni par zobu tehniskās laboratorijas darbu, saistībā ar 
zobu protēžu izgatavošanas klīniskajiem etapiem. 

Studiju priekšmeta uzdevumi: 
Dot iespēju studentiem apgūt zobu protēžu tehniku, pielietojamās metodikas un to 
saistību ar klīnisko darbu. 

Studiju priekšmeta saturs: 
• Kombinēto veiduĜu izgatavošanas tehnikas. 
• Lieto apvalka kroĦu modelēšanas tehnika. 
• Metāla liešanas tehnika zobu protēžu izgatavošanā. 
• Metālkeramikas kroĦu un tiltveida protēžu izgatavošanas tehnika, 

salīdzinājums ar metālakrilāta protēžu izgatavošanu. 
• Paralelometrija, tās pielietojums protēžu izgatavošanas tehnikā un nozīme 

protēžu dizaina plānošanai klīnikā. 
• IzĦemamo parciālo protēžu ar metāla un plastmasas bāzi izgatavošanas 

saistība ar klīniku. 
• Kl īnikā pieĜauto kĜūdu ietekmes uz protēzes kvalitāti. 
• Potenciālo zobu tehniskās laboratorijas kĜūdu analīze. 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Ieskaite studiju priekšmeta noslēgumā. 
Literat ūras saraksts: 
Ieteicamā literatūra: 
1. Zobu protezēšanas lekciju un praktisko nodarbību, semināru materiāli. 
2. Clinical Removable Partial Prosthodontics. R. Phoenix, D. Cagna, CH. DeFreest, 
2003, 526 p. 
3. Die Ausbildung zum Zahntechniker, Band. 1, 2 München, 1996. 611 s. 
 
Papildus literatūra: 
1. Kombitechnik und Modellguss. H. Wulfes, Bremen, 2004, 270 p. 
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Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a) ________________ Dr. med., docents Aldis Vidžis 

(paraksts)   
(zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 

 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Zobu protezēšanas 
Akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
 

2005. gada 19.septembra sēdē, 
Protokols Nr.13-41-6/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veidlapa  Nr. M – Integr.                                                     Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005.gada “21.”novembra sēdē 
Protokols Nr. 13. 

 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
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2005.gada. “13.”decembra sēdē 
Protokols Nr.1-2/13.12.2005                                                  

 
 

Integrētā studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  
Ortodontija un kraniofaci ālā ăenētika (A) 

 
Studiju priekšmeta kods –  
Studiju priekšmeta programmā iesaistītās struktūrvienības –  

Ortodontijas katedra 
Medicīniskās bioloăijas un ăenētikas katedra 

 
Studiju priekšmetā integrētās programmas –  

Ortodontija 
Kraniofaci ālā ăenētika 

 
Studiju priekšmeta klausītāji ( fakult ātes, studiju programma, studiju gads) –  

SF, Zobārstniecība, 3 studiju gads 
 
Studiju priekšmeta programmas apjoms (kredītpunktos) – 2KP 
 
Studiju priekšmeta mērėus, uzdevumus, saturu un pārbaudījumu veidus skat. integrēto 
studiju priekšmetu programmās. 
 
 
Integrētās studiju priekšmeta programmas vadītājs:__prof. I. Urtāne__ 
 
200_5_. gada “17.”oktobrī 
 
 
SASKAĥOTS  
Rīgas StradiĦu universitātes 
Stomatoloăijas Fakultātes 
                     (fakultātes dome) 

200_5_. gada  “17.”oktobra sēde 
Protokols Nr.17 
 
 
 
 
 

 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
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Veidlapa Nr. M-3 (3) 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005. gada “13.” decembrī 

sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 
 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums 
un kategorija:     Preklīniskā ortodontija; oblig āts 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs: prof. I. Urtāne, medicīnas zinātĦu doktore 
 
Studiju priekšmeta programmā  iesaistītie docētāji:  medicīnas zinātĦu doktore, prof. 
I. Urtāne, medicīnas zinātĦu doktore, doc. I. Jirgensone, medicīnas zinātĦu doktore, 
doc. G. Jākobsone, medicīnas zinātĦu doktore, doc. A. Liepa 
  
Studiju priekšmeta klausītāji: Stomatoloăijas fakultāte, preklīniskās ortodontija, III 
studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP): 1 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 

 Dot priekšstatu par kraniofaciālās augšanas un attīstības vispārējiem 
pamatprincipiem. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi: 

1) Sniegt studentiem zināšanas par jaunākām teorijām un atziĦām 
kraniofaciālās augšanas un attīstības jomā; 

2) Radīt priekšstatu par kraniofaciālās morfoloăijas īpatnībām saistībā ar 
augšanas un attīstības procesiem; 

3) Dot pamatzināšanas un izpratni par kraniofaciālo augšanu un attīstību 
saistībā ar ortodontiju. 

Studiju priekšmeta saturs: 

1) Augšanas un attīstības pamatkoncepcijas; 

2) Prenatālā un postnatālā augšana, orofaciālās muskulatūras saistība ar 
kraniofaciālā skeleta attīstību. Orofaciālās neuromuskulārās fizioloăijas 
pamatkoncepcija; 

3) Kraniofaciālās augšanas nozīme ortodontijā; 

4) Sakodiena attīstība; 

5) Kraniofaciālo un dentofaciālo anomāliju etioloăija un patoăenēze. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi:      IESKAITE  
 

Literat ūra: 

Ieteicamā literatūra: 
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1) Enlow and Hans „Essentials of Facial Growth” 
 
Papildus literatūra: 

1) Periodiskā literatūra. 

 

 

 

 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītāja _______ medicīnas zinātĦu doktore, profesore I. Urtāne 
 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Ortodontijas katedras 
2005. gada 19. septembra sēdē 
protokols Nr. 13-23-6/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005. gada “21.” novembrī 
sēdē, protokols Nr.13 
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Veidlapa Nr. M-3 (3)  

 APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

     Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  
Kraniofaci ālā ăenētiskā patoloăija, kategorija A  

 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – prof. A.KrūmiĦa 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –   doc. E. Nagle, 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  

Stomatoloăijas fakultātes, Zobārstniecības studiju programmas III studiju gada 
studenti. 

 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1 KP. 
 
Studiju priekšmeta mērėis –   

Nodrošināt pamatzināšanas par kraniofaciālo ăenētisko patoloăiju. 
Studiju priekšmeta uzdevumi –   

−−−−    Dot zināšanas par biežāk sastopamo zobu  cieto audu, sejas un žokĜa ăenētiskajām 
slimībām. 

−−−−    Veidot izpratni par stomatologa lomu iedzimtās patoloăijas diagnosticēšanā, ārstēšanā, 
preventīvajos pasākumos. 

 
Studiju priekšmeta saturs – 

Ăenētisko faktoru loma dentālo anomāliju etioloăijā. Amelogenesis imperfecta, 
Dentiogenesis imperfecta, hiperdentijas, hipodentijas. Dentīna displāzijas.  
Kraniosinostozes. Primārās kraniosinostozes. Sekundārās (sindromiskās) 
kraniosinostozes. 
Lūpas un aukslēju šėeltĦu ăenētika. ŠėeltĦu klasifikācija. ŠėeltĦu monogēnais un 
multifaktoriālais iedzimšanas modelis. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens pēc 6. semestra. 
Literatūras saraksts: 

 
- ieteicamā literatūra:  

1.Medicīniskā ăenētika (studentu projekti). R., LMA/RSU, 1998, 56 lpp. 
2.Uzdevumi medicīniskajā ăenētikā. R., LMA/RSU, 2002, 32. lpp.  
3.Connor, James Michael. Essential medical genetics. Oxford, 1994, 260 p. 
4.Mueller, Robert F. Emery’s elements of medical genetics. 9th ed., 
Churchill Livingstone, 1997, 317 p. 
5.Regeri & Sciubba. Oral Pathology, Saunders comp., 1993, 615 p. 
6.Iedzimtās lūpu un aukslēju šėeltnes, Rīga, 2002, 26 lpp. 
7.Lekciju materiāli t īklā. 
8.Understanding craniofacial anomalies. New York, 2002, 583 p. 
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9.Jorde, Carrey and Bamshad. Medical genetics, 3rd edition. Mosby, 2003, 
363 p. 
10.Medicīniskā ăenētika stomatoloăijas studentiem. Rīga, 2005, 63 lpp. 
11.Studentu projekti medicīniskajā ăenētikā. Rīga, RSU, 1999, 114 lpp. 

 
- papildus literatūra: 

1. Clark, Melody S. Chromosomes. London, Chapman and Hael, 1996. 
2. Control of Hereditary diseases. Genewa, WHO, 1996, 68 p. 
3. Kozlovska S., Demikova N., Semanova J. u.c. Ăenētiskie sindromi. 

Maskava, Praktika, 1996. (krievu val.). 
4. Mc. Kusik, Viktor Almon. Mendelian inheritance in man. Baltimore, 

Johns Hopkins Univ. Press, 1990., 837 p.  
5. Thompson M.W., Thompson. Genetics in medicine. 4th ed., Thompson, 

1994, 500 p. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Studiju priekšmeta  
programmas vadītāja  _______________    ______Dr. biol., doc. Erika Nagle________ 
     (paraksts)          (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
20.09.2005.   

 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
__Medicīniskās bioloăijas un ăenētikas katedras 
                                   akadēmiskā struktūrvienība  

2005.gada .5. oktobra sēdē, 
protokols Nr.13-15-6/5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
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Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija: 

 Endodontija (A) 
Akadēmiskā ** strukt ūrvienības vadītājs(a): 

 prof. R. Care 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji: 
 Doc. R. KundziĦa 
 Asist. A. Mindere 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads):   
 Stomatoloăijas fakultātes 3. un 4.. studiju gada studenti. 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP) – 5 
Studiju priekšmeta mērėis: 

Izglītot studentu un sniegt informāciju par instrumentiem, materiāliem un 
medikamentiem, kas tiek lietoti endodontiskās procedūrās. Par zobu sakĦu kanālu 
anatomiju, par to mehānisku un ėīmisku apstrādi un sapildīšanu ar gutaperču, lietojot 
laterālās kondensācijas tehniku. 
sniegt studentiem zināšanas par zoba pulpas un periapikālo audu uzbūvi un funkciju, 
par šo audu slimībām, to iemesliem un attīstību. Par sakĦu kanālu ārstēšanas 
principiem. Par komplikācijām endodontiskās ārstēšanas laikā un to atrisināšanu. 
Vienlaicīgi iegūt prasmi teorētisko zināšanu pielietošanai praksē. 

 Studiju priekšmeta uzdevumi: 
1) Iemācīt zoba sakĦu kanālu anatomiju. 
2) Iemācīt sakĦu kanālu ārstēšanā paredzētos instrumentus, medikamentus un materiālus. 
3) Iemācīt sakĦu kanālu preparēšanas un sapildīšanas tehniku. 
4)   Iepazīties ar pulpas un periapikālo audu uzbūvi, funkciju un patoloăiju. 
5)   Iepazīties ar pulpas un periapikālo audu patoloăijas diagnostikas metodēm un 
klasifikāciju. 
6)   Iepazīties ar indikācijām un kontraindikācijām endodontiskai ārstēšanai. 
7) Iepazīties ar ārstēšanas metodēm endodontijā, iespējamām komplikācijām ārstēšanas 
gaitā un to atrisināšanu. 
8)  Iemācīties teorētiskās zināšanas pielietot klīnikā 

Studiju priekšmeta saturs: 
1) Zobu sakĦu kanālu anatomija. 
2) Endodontiskie instrumenti, to standartizācija, klasifikācija, pielietošana. 
3) SakĦu kanālu ārstēšanā pielietojamie medikamenti, to klasifikācija un pielietošana. 
4) Preparēšanas tehnikas taisnos un liektos sakĦu kanālos. 
SakĦu kanālu sapildīšana ar gutaperču, pielietojot laterālās blīvēšanas tehniku. 
5)  Pulpas audu histoloăiskā uzbūve, funkcijas un iespējamā patoloăija. 
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6)  Periapikālo audu uzbūve, funkcija un iespējamā patoloăija. 
7)  Endodontisko slimību diagnostika. 
8)  Mikrobioloăija endodontijā. 
9)  Ārstēšanas plānošana. 
10) SakĦu kanālu sistēmas mehāniski – ėīmiskā apstrāde. 
11) Rentgenoloăija endodontijā. 
12) Indikācijas vispārīgo medikamentu pielietošanai endodontijā. 
13) Endodontiskā profilakse un ārstēšana zobos ar vitālu pulpu, nenoformētu  sakĦu kanālu 
terapija. 
14)  Endodontiskā ārstēšana zobos ar nekrotisku pulpu. 
15)  Endodontija un periodontoloăijas saistība. 
16) Neatliekamā palīdzība pacientiem ar pulpu un periapikālo audu patoloăiju. 
17) Metodes un kritēriji ārstēšanas rezultātu novēršanā. 
18) Endodontiski ārstētu zobu atjaunošana. 
19) Endodontiski ārstētu zobu balināšana. 
20) KĜūdas endodontiskā ārstēšanā un to novēršana. 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi: 
• teorētiski – kontroldarbi visa kursa garumā; 
• praktiski – klīnisks un rentgenoloăisks novērtējums katram  

endodontiski ārstētam zobam; 
• mutisks eksāmens studiju gada beigās. 

Literat ūras saraksts: 
1. T.Serene - “Principles of pre-clinical Endodontics.”Third edition, 1983. 
2. M.S.Levine - “Manual of Preclinical Endodontics Techniques.”State University of     N.Y.: 
Buffalo, School of Dentistry. 
3. D.M.Gallin, D.D.S., P.A.Rosenborg, D.D.S. - “Endodontic Clinic Manual.” Third Edition, 
1982., New York University, David B.Kriser Dental Centre. 
4. CD "Visual endodontics" Oslo, 2000 
5. R.E.Walton, M.Torabinejad: “Principles and practice of Endodontics.” Second Edition, 
1996., third edition 2002. 
6. I.L.Gutman, T.C.Dumsha, P.E.Lovdahl, E.I.Hovland - “Problem Solving in Endodontics.” 
Third Edition, 1997. 
7. L.Tronstad - “Clinical Endodontics.”, 1991. 
 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a) ___________ ___doc. R. KundziĦa___________ 
    (paraksts) (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 
 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Terapeitiskās stomatoloăijas katedrā 
Akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
 
2005. gada 5.oktobra sēdē, 
Protokols Nr. 8 
 
 
 
 
 

Rīgas StradiĦa universitātes 
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Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija: 

 Karioloăija A obligāts 
Akadēmiskā ** strukt ūrvienības vadītājs(a): 

 prof. R. Care 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji: 

doc. R. RastiĦa 
asist. S. BērziĦa 
asist. I. Rence – Bambīte 
asist. I. Krasta 
stundu pasniedzēja I. Henkūzena 

Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads):   
 Stomatoloăijas fakultātes 3, 4, 5 studiju gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP) – 10 
Studiju priekšmeta mērėis: 

Sniegt studentiem zināšanas par zobu cieto audu iegūto un iedzimto patoloăiju 
(ZCAP), to iemesliem, profilaksi un ārstēšanu. Vienlaicīgi iegūt arī prasmi 
teorētisko zināšanu pielietošanai praksē.Sagatavot studentu darbam vispārējā 
zobārstniecības praksē. 

 Studiju priekšmeta uzdevumi: 
1) Studentiem apgūt izmeklēšanas metodes, analizēt un salīdzināt izmeklēšanas 

metodes un analizēt. 
2) Studentiem uzstādīt diagnozi zobu cieto audu patoloăiju gadījumā diferencēt 

ZCAP. 
3) Studentiem apgūt sastādīt ārstēšanas plānu, integrējot to ar citām 

zobārstniecības disciplīnām, novērtēt prognozi. 
4) Studentiem izvēlēties atbilstošu ārstēšanas metodi un materiālu, ievērojot 

indikācijas un kontrindikācijas 
5) Veikt citas kosmētiskas, konservatīvas cieto audu ārstēšanas metodes (zobu 

balināšana u.c.) 
6) Iemācīties teorētiskās zināšanas pielietot klīnikā 

Studiju priekšmeta saturs: 
1) Zobu cieto audu anatomijas un ėīmiskās uzbūves  histopatoloăijas, 

morfoloăijas,  īpatnības pie cieto audu patoloăijām – kariesa, erozijas, ėīĜveida 
defekta, iedzimtām cieto audu slimībām. 

2) Zobu kariesa etiopatoăenēze. Kariesa aktivitāte. Kariesa risks. 
3) Kariesa patomorfoloăija saistībā ar klīnisko klasifikāciju (caries incipiens, 

superficialis, media, profunda). Pulpas – sentīna komplekss un pulpas reakcija 
uz kairinātāju. 
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4) Kariesa klīnika, diagnostika un diferenciālā diagnostika. 
5) Kariesa un citu ZCAP ārstēšana, zobu kosmētiska atjaunošana, balināšana. 
6) Citas iegūtas zobu cieto audu patoloăijas – erozija, ėīĜveida defekts, patoloăisks 

zobu nodilums. 
7) Zobu cieto audu attīstības patoloăijas, kuras radušās: 
- zobu aizmetĦu veidošanās fāzē (skaita anomālijas, ektodermālā displāzija); 
- zobu morfodiferenciācijas fāzē (formas anomālijas); 
- zobu audu histoăenēzes fāzē (emaljas hipoplāzija, amelogenesis imperfecta, 

dentinogenesis imperfecta, dentīna displāzija, emaljas un dentīna pārkrāsošanās, 
cementa hipoplāzija u.c.); 

- zobu mineralizācijas fāzē (emaljas hipokalcifikācija, fluoroze). 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi: 

Eksāmens IV kursu beidzot I semestrī; 
Ieskaites I semestrī un Iv kursa II semestrī (materiālu mācība) kursa darbi (katrā 
kursā); 
Valsts eksāmens – V kursa 2 semestra beigās. 

Literat ūras saraksts: 
Obligātā literatūra 
1. Ole Fejerskov, Edvina Kidd, “Dental caries. The disease and its clinical management 
“Blackwell Munksgaard, Blackwell Publishing CO. 2003/\ 
2. Edited by Anders Thylstrup, Ole Fejerskov “Textbook of Clinical Cariology”, 1994. 

Ieteicamā literatūra 
1.  J.F. Roulett, N.H.F. Wilson, M.Fuzzi Advances in operative dentistry Vol.1,. Vol. 2 
Quintessence Publ. Co, 2001. 
2. “Textbook of Operative Dentistry (Second Ed.) - L. Baum, R.W.Phillips, M.R.Lund. 
W.B.Saunders Co, 1985., 1999. 

3. Featherstone IIDB, Silverstone L.M. - “The caries process - morphological and 
chemical events. Ch.10.”In. Understanding Dental Caries. Vol. I. - Nikiforuk G. (Ed), 
Karger, Basel, 1985. 

4. Richard van Noort “ Introduction to Dental Materials” – Mosby, 1994. 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a) ________________ ___doc. R. RastiĦa_____ 
   (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
____Terapeitiskās stomatoloăijasd katedra_______ 
Akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
 
2005. gada_3_.__oktobrī__sēdē, 
Protokols Nr.____8 _______________ 
 
 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 
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APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
   
STUDIJU PRIEKŠMETA  
NOSAUKUMS:          Kl īniskā patoloăiskā fizioloăija  (B) 
 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA VAD ĪTĀJS:  Prof.  Juris Leja 
 

 
PROGRAMM Ā IESAISTĪTIE DOCĒTĀJI:      prof. J.Leja,   doc. A.Ancāns,  
                                                                         lekt. D.Lutinska,  lekt. H.Kārkli Ħa 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA KLAUS ĪTĀJI:      Stomatoloăijas  fakultāte,  
                                                                          III stud. gads, 5.semestris 
 
 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA APJOMS:       1  KP   
 
B STUDIJU PRIEKŠMETA M ĒRĖIS: iespēju robežās pasniegt tās Klīniskās 
patoloăiskās fizioloăijas sadaĜas, kuras samazinātā mācību laika dēĜ nav iespējams 
izskatīt  A studiju priekšmetā.  
 

STUDIJU PRIEKŠMETA UZDEVUMI:  1) sniegt Stomatoloăijas fakultātes studentiem 
eksāmenam nepieciešamajā apjomā un mūsdienu līmenī padziĜinātas zināšanas 2) mācīt 
studentiem klīniski domāt un orientēties klīniskajās situācijās. 
 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA SATURS: 
 

Audu patoloăiskā augšana. Hiperbiotiskie un hipobiotiskie procesi, to veidi. 
Labdabīgie un Ĝaundabīgie audzēji, to bioloăiskās īpatnības.Audzēja ietekme uz 
organismu. Organisma ietekme uz audzēju. Nervu un endokrīnās sistēmas loma audzēju 
augšanas procesā. Vēža riska slimības. 

Sirds-asinsvadu sistēmas akūta un hroniska mazspēja, patoăenēzes un kompensācijas 
mehanismi. Sirds funkciju traucējumu pamatgrupas: pārslodze, koronarogēns un 
nekoronarogēns bojājums, ritma, vadīšanas un perikarda funkciju traucējumi. 
Asinsvadu sistēmas funkciju traucējumi. Simptomātiskā arteriālā hipertensija un 
hipertoniskā slimība. Ateroskleroze. Mazā asinsrites loka funkciju traucējumi.  
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Elpošanas orgānu sistēmas funkciju pamattraucējumi. Obstruktīvie, restriktīvie un 
regulatoriskie plaušu ventilācijas traucējumi. Plaušu hiper-, hipo- un neregulārā 
ventilācija. Patoloăiskās elpošanas veidi. Gāzu difūzijas, plaušu perfūzijas un gāzu 
maiĦas traucējumi audos. Elpošanas orgānu sistēmas mazspēja.    
Endokrīnās sistēmas patoloăiskā fizioloăija. Vispārīgā etioloăija un patoăenēze. 
Hipotalāma-hipofīzes sistēmas funkciju primāri un sekundāri traucējumi. 
Vairogdziedzera darbības traucējumi. Struma, miksedēma, kretīnisms. Hipoparatireoze. 
Primāra un sekundāra hiperparatireoze. Hipokorticisms, veidi. Adisona slimība. 
Hiperkorticisms, pamatveidi. Feohromocitoma.  
       Nervu sistēmas funkciju traucējumu vispārīga etioloăija un patoăenēze. Kustību 
traucējumi. Parēzes un paralīzes. Hiperkinēzes. Fizioloăiskās, patoloăiskās, viscerālās 
un fantoma sāpes. Muguras smadzeĦu funkciju traucējumi. Patoloăiskie refleksi. 
Smadzenīšu, vidussmadzeĦu un zemgarozas centru funkciju traucējumi. CNS augstāko 
centru un VNS darbības traucējumi.  
 
 
STUDIJU PRIEKŠMETA  PĀRBAUDĪJUMI:   ieskaite 
 

PRASĪBAS KLAUSĪTĀJIEM:   
• jābūt priekšzināšanām bioloăijā, bioėīmijā, normālajā fizioloăijā un 

mikrobioloăijā  
• jāpiedalās praktiskajās nodarbībās 
 
 

LITERAT ŪRA: 
 

1. McCance, Kathryn L., Huether Sue E. Pathophysiology. The biologic basis for 
Disease in adults and children. The C.V. Mosby Company. St. Louis. Baltimore. 
Philadelphia. Toronto, 1990, 1452 pp. 

2. Harrison’s principles of internal medicine. Ed. By R.M.Stone. 12th ed. Ed. Mc Graw-
Hill. New York -Toronto, 1991, 280 pp. 

3. Kissane J.M. Anderson’s Pathology. 9th edition. Vol. I and II. The C.V. Mosby Com-
pany. St. Louis. Baltimore. Philadelphia. Toronto, 1990, 2196 pp. 

4. Leja J. Vispārīgā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. Izd. “Zvaigzne”. Rīgā, 1993, 352 
lpp. 

5. Leja J. Perifērās asinsrites patoloăiskā fizioloăija. AML. Rīgā, 1993, 45 lpp. 

6. Leja J. Skābju-sārmu līdzsvara traucējumi. AML. Rīgā, 1993, 18 lpp. 
 



 219
 
 

 

 

7. Leja J. Ūdens-elektrolītu maiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1993, 35 lpp. 

8. Leja J. Diabetes mellitus. AML. Rīgā, 1994, 24 lpp. 

9. Leja J. OgĜhidrātu vielmaiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1994, 25 lpp. 

10. Leja J. Skābju-sārmu līdzsvara traucējumi. Rīgā, AML, 1995, 18 lpp. (Otrais izd.). 

11. Leja J. Ūdens-elektrolītu maiĦas traucējumi. Rīgā, AML, 1995, 35 lpp. (Otrais izd.). 

12. Leja J. Tauku un lipoīdu vielmaiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1996, 19 lpp. 

13. Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. I. Asinis. Asinsrece. AML. Rīgā, 1996, 75 lpp.  

14. Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. II. Urīns. AML. Rīgā, 1996, 84 lpp. 

15. Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. III. Organisma šėidrumi. AML. Rīgā, 
1997,159 lpp. 

16. Leja J.  Olbaltumvielu maiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1998, 33 lpp. 

17. Leja J., Pevznere E.  Speciālā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. Izd. “Zvaigzne”. 
Rīgā, 1988, 444 lpp. 

18. Leja J., Visockis R., KrūmiĦa U., Pevznere E., KalniĦa M., Ratniece M. 
Medicīniskā ăenētika. Izd. “Zvaigzne”. Rīgā, 1979, 138 lpp. 

19. Патофизиология. Курс лекций. Под.ред.проф. П.Ф.Литвицкого. Изд.»Медици-
на». Москва, 1995, с. 751. 

20. Ritchie, A.C. Boyd’s Textbook of Pathology. Vol. I and II. 9th edition. Lea and 
Febiger. Philadelphia. London, 1990, 2065 pp. 

21. Шанин В.Ю. Типовые патологические процессы. Изд. «Специальная 
литература». Санкт-Петербург, 1996,  сю 279. 

24. J.Leja. Klīnisko analīžu novērtēšana. IV. Olbaltumvielas, ogĜhidrāti, lipīdi, 
pigmenti, vitamīni. AML, Rīgā, 1999, 160 lpp. 

25. J.Leja. Veselības paškontrole. Ekspresdiagnostika. Izd. McĀbols, Rīgā, 2000, 77 
lpp. 

 
 
 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs:  

 
                  Dr.habil.med., profesors  Juris Leja 

                                                      2005.g. 5.oktobrī. 
 
SASKAĥOTS 
RSU  Patoloăiskās fizioloăijas katedras 
2005.g. 25.augusta sēdē, 
protokols Nr.18 
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APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005. gada “13.” decembrī 

sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 
 
 
 
 
 
STUDIJU PRIEKŠMETA    
NOSAUKUMS:                       Ekspresdiagnostikas aktualitātes. 
               Siekalu ekspresdiagnostika  (B) 
 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA VAD ĪTĀJS:  Prof.  Juris Leja 
 

 
PROGRAMM Ā IESAISTĪTIE DOCĒTĀJI:      Prof. J.Leja,   Doc. A.Ancāns,  
                                                                         Lekt. D.Lutinska, Lekt. H.Kārkli Ħa 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA KLAUS ĪTĀJI:      Stomatoloăijas  fakultāte, 
             III stud. gads, 6.semestris 
 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA APJOMS:        1 KP   
 
KONTROLES  VEIDS:                                        ieskaite  (I)    
 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs  −   Dr.habil.med., profesors   Juris Leja 
 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji   −   prof. J.Leja,  doc. A.Ancāns,  
                                                                                lekt. D.Lutinska,   lekt. H.Kārkli Ħa 
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STUDIJU PRIEKŠMETA M ĒRĖIS:   SaskaĦā ar ES medicīniskās izglītības speciālistu 
mūsdienu nostādnēm medicīnas darbiniekiem ir jāorientējas un jāprot veikt siekalu 
ekspresdiagnostikas testus. ViĦiem ir jāzina, kad šie testi  ir izmantojami.  

 
 
STUDIJU PRIEKŠMETA UZDEVUMI:   Beidzot mūsu Studiju programmu, 
Stomatoloăijas fakultātes studentiem ir jābūt informētiem un jāprot veikt siekalu 
ekspresdiagnostikas testus. 
 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA SATURS:   
 
 
• Ekspresdiagnostikas un veselības paškontroles testi zobārstniecības praksē 
• Par siekalām un to lomu 
• Siekalu izdales traucējumu novērtēšana 
• Sialometrija - siekalu plūsmas ātruma noteikšana 
• Siekalu buferu kapacitāte 
• Siekalu sekrēcijas koeficients 
• pH - organisma universāls rādītājs 
• Pacients un siekalu pH-metrija 
• Siekalu pH-metrija 
• Lactobacillus noteikšana siekalās 
• Streptococcus mutans skaita noteikšana siekalās 
• Candida albicans noteikšana siekalās 
• Kombinēta barotne 
• Antibiotiėu diski 
• Olbaltumvielu un mucīna noteikšana siekalās 
• Periodonta slimību diagnostiskie testi 
• Bana tests 
• Datora programmas 
• Pacienta mutes higiēnas paškontrole 
• Speciālie testi zobārstam 
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• Mutes gĜotādas iekrāsošana 
• Osmolalitāte 
• Siekalas kā vispārīgas ekspresdiagnostikas materiāls 
• Infekciju slimības,  HIV 
• Hormoni 
• Ovulācijas (auglības)  testi 
• Alkohols 
• Narkotikas 
• Helicobacter pylori 

 
 
 
 
 
 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi:   ieskaite 
 
 
 

 
LITERAT ŪRA  

 
Bandere B., Banders., Dāle M., Gavars D., Gulbis E., Pučkure I., Šėíenders G.  

E.Gulbja laboratorijas klīnisko analīžu rokasgrāmata. Adverts. Rīga, 1999, 249 lpp. 
Dominiczak M.H. Seminars in Clinical Biochemistry. Ed. University of Glasgow.  

Glasgow, 1997, 415 pp. 
 
Douglas Collins R. Algorithmic Selection and Interpretation of Diagnostic Tests. 

Williams & Willkins Company. Baltimore, 1998,  716 pp. 
 
Guder W.G., Narayanan S., Wisser H., Zawta B.  Samples: From the Patient to the  

Laboratory. GIT Verlag. Darmstadt, 1996, 101 pp. 
 
Horny J. Differential-diagnostisches Kompendium. 4.Auflage.Karger.Basel, 1995, 171 

ss 
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lpp. 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija- B   Orālā fizioloăija 
Akadēmiskās ** struktūrvienības vadītājs- prof. I. Čēma 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji- doc. A. Rozenblats 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (Fakultāte, studiju programma, studiju gads)- 
Stomatoloăijas fakultātes 3. kurss  

 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)- 1KP 

 

Studiju priekšmeta mērėis- Iepazīstināt studentus ar orofaciālās sistēmas funkcijām 
par šo funkciju saistību ar orofaciālās sistēmas attīstību, vecuma izmaiĦām. Apgūt 
teoriju par pataloăiju att īstību sakarā ar funkciju trauc ējumiem. 

Studiju priekšmeta uzdevumi: 

Iepazīstināt studentus ar orofaciālās sistēmas filoăenēzi un pārmaiĦām sasniedzot 
gerostomatoloăisko vecumu. 

2.   Attīstīt morfofunkcionālās vienotības principu kā pamatu klīniskajai 
domāšanai. 

Studiju priekšmeta saturs: 

1. Ievads orālajā fizioloăijā, pamatfunkcijas, kuras nodrošina mutes dobuma audi. 
Eksperimentālās izpētes veidi. Sāpes. Taktīlā recepcija, ādas receptoru struktūra. 
Trigeminālie receptori un recepcijas mehānismi. Aferentā recepcija, ascendējošie trakti. 
Endogēnā sāpju kontrole, endorfīni, opiātu receptori, descendējošās recepcijas kontrole. 
Sāpju sajūtas klīniskā izvērtēšana: sāpju atbildes (sliekšĦa mērījumi). 

2. Zoba pulpas sāpes. Pulpas inervācija, nervu šėiedras, uztveršana, pulpas receptora 
uztveršana dentīnā un pārvade gar dentīnu. Pulpas aferentās recepcijas izbeigšanās. 
Pulpas inervācijas plastiskums, reăenerācija un attīstība šėilšanās un nobriešanas laikā. 

3.Mehanoreceptori, struktūra, ādas mehānoreceptoru atbildes raksturojums. Periodonta 
mehanoreceptori, uztvere no periodonta aferentajām mehanorecepcijas šėiedrām, 
uztvere no kairinatājiem periodonta mehanoreceptoriem. Neironu kodoli, uztvere no 
talāma. Kinestēzija - kinestēzijā iesaistītie receptori, muskuĜu vārpsta: stumbru šėiedras, 
jušanas inervāciju atbildes raksturojums no muskuĜu vārpstas galiem, motoneironu 
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stimulācijas ietekme uz muskuĜu vārpstu. Goldži cīpslas orgāns, locītavu receptori. 
MuskuĜu un locītavu receptori orofaciālajā reăionā. TML receptori. Centrālais TML un 
košanas muskuĜu savienojums. 

4. Garša - garšas receptoru struktūra - garšas kārpiĦu dinamiskās īpašības, centrālie 
garšas radīšanas ceĜi. Attīstība un novecošanās, siekalu loma garšas funkcijās. Klīniskie 
apsvērumi, garšas sajūtas saistībā ar reducētu siekalu daudzumu. Ožas receptori, ožas 
gĜotādas struktūra, ožas neironu dinamiskās īpašības, centrālie ožas ceĜi un aferentās 
inervācijas gals. Ožas sīpoliĦi, attīstība un novecošanās. Termoreceptori, centrālie trakti 
muguras smadzenēs, trigeminālie kodoli, talāma garoza. 

5. Siekalu sekrēcija: siekalu dziedzeru strukturālās īpatnības, siekalu saturs, dziedzeru 
sekrēcijas mehānisms un kontrole, siekalu īpašības, novecošanās ietekme. 

6. KošĜāšana: kustības muskuĜu darbība. SmadzeĦu struktūru ietekme uz košĜāšanas 
kontroli (trigeminus kodols, motorais kodols, hipoglosālais kodols, faciālais motorais 
kodols). Smadzenes stumbra aktivitātes ietekme uz košĜāšanu. Eksperimentāla 
košĜāšanas izpēte ar funkcionālajām provēm. 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi 

1. Studentu zināšanu rakstiska pārbaude kontroldarbu veidā. 

2. Referāts par kādu no piedāvātajām tēmām, kuras apskatītas praktisko un teorētisko 
nodarbību laikā. 

Literatūras saraksts: 

ieteicamā literatūra 

1. P.E. Dawson, "Evolution, Diagnosis and Treatment of occlusal problems", C.V. 
Mosby comp., St.Louis, 1989; 

2. De last A.Masseteric "Reflexes and their relationship Toward Occlusion and 
Temporomandibulare Joint disfunction", Leuen (Belgium), 1985; 

3. Dubner R., Sessle B.J. Storey A.T. "The neural Basis of Oral and Facial Function", 
Plenum press, New York, 1978; 

4. Ganong W.F., "Review of Medical Physiology", 12th ed., California, 1985; 

        -    papildus literatūra 

1. Moyers R.E., "Handbook of Orthodontics", 4th ed., Chicago, 1988; 

2. Ferrario V.F., Miani C., Dalloca., Ilich I.N. "Lineamenti di biomeccanica della 
masticione nella practica gnatologia", Milano, 1998.; 

Studiju priekšmeta 
Programmas vadītājs  __________________       doc. Aldis Rozenblats____ 
                                          (paraksts)                                 (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, 

uzvārds) 

__13__.__09_.200_5_. 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Orālās patoloăijas katedra 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome *** 

200_5_. gada _13_. __09____sēdē, 
protokols Nr._____41______ 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  
OTORINOLARINGOLO ĂIJA –  B kurss       
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - dr. med., prof. Jānis Sokolovs 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof. Jānis Sokolovs, as. prof. 
Ligija Ėīse, asistents Gints TomiĦš, asistents  Ivo Tērauds 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  
Stomatoloăijas fakultātes studenti, III kurss VI semestris 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1 kredītpunkti 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Izglītot studentus un dot studentiem zināšanas par 
otorinolaringoloăijas nozīmi kopējā pataloăijā, iepazīstināt studentus ar ORL  ausu, 
onkoloăiskām saslimšanām, it sevišėi ORL orgānu traumām un svešėermeĦiem kā arī 
bērnu ORL saslimšanām to klīniskām izpausmēm, diagnostiku, profilaksi un ārstēšanu, 
kā arī nepieciešamās prasmes ORL orgānu izmeklēšanā. 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  
• veikt ORL orgānu izmeklēšanu, izvērtēt slimību smagumu, uzstādīt primāro 

diagnozi pie ORL saslimšanām pieaugušo un bērnu vecumā; 
• laicīgi nosūtīt slimnieku pie speciālista; 
• sniegt atbilstošu ārstēšanu; 
• sniegt pirmo palīdzību pie ORL orgānu traumām 
 
Studiju priekšmeta saturs –  
• Auss, izmeklēšanas metodes, radioloăiskā izmeklēšana. Saslimšanas, to 

komplikācijas, traumas, tumori. Bērnu otoloăija. 
• Deguna un tā blakus dobumu padziĜinātas izmeklēšanas metodes, ārstnieciskās 

manipulācijas. Saslimšanas, to komplikācijas, deguna, deguna blakus dobuma 
lūzumi, tumori. Bērnu rinoloăija. 

• Rīkles padziĜināta izmeklēšanas metodika. Rīkles tumori, traumas. Bērnu īpatnības. 
• PadziĜināta balsenes anatomija un fizioloăija. Balsenes saslimšanas (traheotomija) 

un to ārstēšana, tumori, traumas. Bērnu īpatnības. 
• Trahejas un barības vada anatomija, izmeklēšanas metodes, svešėermeĦi. Bērnu 

īpatnības. 
 
9. Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Testi, programmētā kontrole, kontroldarbi, 

slimnieku apskates, slimību iztirzāšana, praktisko manipulāciju apgūšana ar 
instrumentiem un ieskaite. Jānokārto kursa noslēgumā – ieskaite – DI   
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Literatūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 
V. PaĜčuns, N. Preobraženskis 

Ausu kakla un deguna slimības 1982.  

Head & Neck Syrgery – otolaryngology 
Byron J Bailey II vol. 1993 
 

В.Ф.Ундриц и др. 
Болезни уха, горла и носа 

     Медицина Л. 1969 

Head & Neck Syrgery – otolaryngology 
Self – Assessment Study guide 
Byron J Bailey  1993 
 

Руководство по 
оториноларингологии 
Под.ред. И.Б.Солдатова 

     Медицина М. 1994 

Otolaryngology Paparella, Shumrick 
Third edition  I – IV  vol.  1991 
 

Атлас оперативной 
оториноларингологии 
Под.ред. В.С.Погосова 

    Медицина М. 1983 

Pediatric otolaryngology  Sec. Edition 
Bluestone / Stool  I – II  vol.  1992 

Болезни уха, горла и носа 
Атлас 
Под.ред.Пальчуна 

     Медицина М. 1991 

- papildus literatūra 
Atlas of Head& Neck Syrgery – 
otolaryngology 
Byron J Bailey   1996 

Руководство по 
оториноларингологии 

     Тон. 1 – 1У М. 
Textbook of pediatric otorhinolaryngology 
– Head and neck surgery 
James A Stankiewicz  1998 

Руководство по детской 
оториноларингологии 
Б.Б.Шевригин 

     Медицина М.. 1995 
Otolaryngology Head and Neck Surgery 
Charles W Cummings, John M. 
Fredrickson 
Sec. Edition  I – IV  vol.  1995 

Лекарственная терапия 
заболевании уха,носа и горла 
Б.Л.Французов 

     Здоровя К. 1990 
Hals – Nasen – Ohren  Heilkunde 
Band IV, Teil 1 – 6 
J. Berendes, R. Link, F. Zollner  1996 

 

Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a)  ______________   Dr. med. prof. Jānis Sokolovs  
   (paraksts)                           (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
__06__._10___.200__.     

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
OTORINOLARINGOLOĂIJAS katedras 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome***  

2005___.gada__23___. _septembra sēdē, 
protokols Nr.___7_______       
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SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005. gada “21.” novembrī 
sēdē, protokols Nr.13 

Veidlapa Nr. M-3 (3) 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005. gada “13.” decembrī 

sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Orālā klīniskā 
 imunoloăija. B obligātas izvēles kategorija 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – RSU Imunoloăijas institūta direktors, 
Speciālās un klīniskās imunoloăijas kursa vadītājs  Prof. Dr.Habil.med. Artūrs SočĦevs 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Prof. Artūrs SočĦevs 
            Ass. U. Bekmane 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – 
Stomatoloăijas fakultāte - III studiju gads 5.semestris;  
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1KP 
Studiju priekšmeta mērėis –dot studentam stomatologam zināšanas par:  
     1) galvenajiem imūnpatoloăijas veidiem orālā klīniskā imunoloăijā un ar tiem 
saistītām slimībām (imūndeficīti, autoimunitāte, alerăija, malignitāte, imūnsistēmas 
infekcijas u.c.); 
     2) svarīgākajiem cilvēka imunitāti raksturojošiem parametriem, to noteikšanas 
iespējām, indikācijām, klīnisko interpretāciju un izmantošanu dažādu orālu slimību 
diagnostikā un diferenciālā diagnostikā; 
     3) imūnprofilakses un imūnkorekcijas paĦēmieniem, līdzekĜiem, lietošanas 
indikācijām un blakusiedarbību.  
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1) izprast imūnas sistēmas funkcionēšanu normā un dažādu imūnsistēmas 
patoloăiju gadījumā; 

2) zināt svarīgākās imunoloăiskās izmeklēšanas metodes, kas raksturo dažādu 
imunitātes komponentus: humorālo, celulāro imunitāti, komplementa sistēmu, 
fagocitozi; 

3) apgūt zināšanas par imūnpatoloăisko stāvokĜu etioloăiju, klīniku, 
imūnpatoloăisko diagnostiku un terapiju; 

4) orientēties imūnterapijas principos. 
Studiju priekšmeta saturs –  

1) Imunitātes pamati – šūnu un humorālās sistēmas audu bojājumu mehānismi. 
2) Imunoloăiskās izmeklēšanas metodes, imunoloăiskais monitorings, 

populācijas īpatnības, metožu demonstrācija, imunoloăiskā izmeklēšanas 
karte. 

3) Imūnpatoloăija:  
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           a)imūndeficīta klasifikācija, primārie un sekundārie ID, komplementa, 
fagocitozes, humorālie, šūnu imūndeficīti.  Etioloăija, klīniskās izpausmes, 
norise, imunoloăiskā diagnostika, terapija; 

b) alerăisko slimību imunoloăiskā patoăenēze: imūnregulācijas 
traucējumi, loma, imūndiagnostika; 

c) autoimunitāte un autoimūnās slimības, imunoloăiskās tolerances 
traucējumi; to mehānismi.  Auto antivielu diagnostika un  to nozīme diferenciālā 
diagnostikā. Audu imūnpatoloăiskās izmeklēšanas principi un 
diferenciāldiagnostiskais izvērtējums. 

d) imūnkompleksu slimību klīnika, imunoloăiskās diagnostikas metodes 
4) Speciālā imunoloăija: tumora, tumora marėieru diagnostika, 
transplantoloăijas, tremes reakcijas imūnpatoăenēze. 
5)  Imūnmodulējošā terapija: imūnsupresija, plazmaferēze, skalošanās 
preparātu grupas, to imunoloăiskās darbības mehānismi, blakus  efekti, augšanas 
faktori, imūnprofilakse, imūnstimulācija, adjuvantu terapija. Aizvietojošā 
imūnterapija.   

6) Klīniskās imunoăenētikas pamati. HLA un slimības. HLA un terapijas veidi. HLA 
un tiesu medicīna. HLA un slimības gaitas prognoze, protektīvie un riska gēni. 

7) Orālā klīniskā imunoloăija. Galvenie hipersensitivitātes veidi orālā patoloăijā. 
Periodonta iekaisuma slimību imunoloăiskie aspekti. Kariesa imunoloăiskie 
aspekti. Autoimūnās slimības un sistēmslimības ar orālu manifestāciju, to 
imūnterapijas principi. 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – diferencēta ieskaite 
Literat ūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra; 

1. Kellers R. Ievads imunoloăijā un imūnpatoloăijā - Rīga: Zvaigzne, 1991. - 333 1pp. 
2. Basic& Clinical Immunology /Eight Edition/. Edited by Stites D.P., Terr A. I., 
Parslow T. G. - Appleton& Lange, Norwalk, Connecticut, 1994. - 870 p. 
3. Brostoff J., Scadding G. K., Male D. K., Roitt I.M. Clinical Immunology. Gower 
Medical Publishing, London, New York, 1991. – 780 p. 
4. S. Silverman,Jr, L.Roy Eversole, E.L.Truelove, Essentials of Oral Medicine, 2001 
BC Decker Inc, Hamilton . London; 
5. R.A.cawson, E.W.Odell, S.Poster Cawson’s Essentials of Oral Pathology and Oral 
Medicine, seventh edition, 2002 London, New York, Oxford. 
6.. Ch.A.Janeway, Jr., P.Travers. Immunobiology. The Immune System in Health and 
Disease /Second Edition/. Published by Current Biology Ltd., London, San Francisco 
and Philadelphia, 1996. 
7. Roitt I.M., Brostoff J., Male D.K. Immunology /Second Edition/ - Gower Medical 
Publishing, London - New York, 1991.- 320p. 

 8. Stewart S. Immunology, Immunpathology and Immunity - Elsevier Science 
Publishing Company, Inc., 1987. - 852 p. 

9. The Complement System – Springer, 1998. – 564p. 
10.Kлиническая иммунoлогия - Москвa: Meдицина - 1998. – 270.c. 

 
- papildus literatūra 

1. Ch.A.Janeway, Jr., P.Travers. Immunobiology. The Immune System in Health and 
Disease /Second Edition/. Published by Current Biology Ltd., London, San 
Francisco and Philadelphia, 1996. 
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2. Ch.A.Janeway, Jr., P.Travers. Immunologie. Spectrum, Akademischer Verlag, 
Heidelberg, Berlin, Oxford. 1995 – 634 S. 

3. Pfayfair J.H.L. Immunology at a Glance /Fifth Edition/ Blackwell Scientific 
Publications, Oxford, 1993.. 

4. E.Richard Stiehm, MD., Immunologic Disorders in Infants&Children /Fourth 
Edition/ W.B. Sounders Company, 1996. 

5. Noel R.Rose. Manual of Clinical Immunology /Second Edition/ American Society 
for Microbiology. 1980. 

6. The Complement System – Springer, 1998. – 564p 
7. Julius Stone.  Dermatologic Immunology and Allergy, C.V. Mosby Company, 

1985. 
8. Roitt I.M., Essential Immunology /Sixth Edition/ - Blackwell Scientific 

Publications, Oxford, 1988. – 286 p. 
9. Клиническая иммунология и аллергология под редакцией Г.Лолора – 

Москва. Практика, 2000. – 806 с. 
10. Жилевич А.В., Ринлужа Д.К., Виестур У.Э. Микроорганизмы и вирусы: 

морфологические, физиологические и антигенные свойства – Рига, Зинатне, 
1992. – 278 с. 

11. Л.Б.Борисов. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. 
Москва. МИА – 2000. – 734 с. 

12. Е.Воронин, А.М.Петров с соавт. Иммунология. Москва. Колосс-Пресс. 
2002.г. 

Žurnāli: 
♦ Immunology letters, ELSEVIER 
♦ Mod. Asp. Immunobiology (www.immunotools.com) 

 
  
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a)  _____________________ __prof. A. SočĦevs______ 
     (paraksts)            (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, 

uzvārds) 
 
4.10.2005.     

 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Imonoloăijas institūts 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome***  

2005.gada__4_.__oktobra_sēdē, 
protokols Nr.52       
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Veidlapa Nr. M-3 (3)        SASKAĥOTS 

        Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005. gada 21. novembra 
Sēdē, protokols Nr. 13 

 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada 13. decembra 
Sēdē, protokols Nr. 1-2/13.12.2005. 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija- Biomateriāli protezēšanā-(B) 
Akadēmiskās**  struktūrvienības vadītājs- doc .U. SoboĜeva 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji- dr. G.Žīgurs 
Studiju priekšmeta klausītāji (Fakultāte ,studiju programma, studiju gads)- Stomatoloăijas fakultāte, 
Zobārstniecība, 3. studiju gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1KP 
Studiju priekšmeta mērėis-  sniegt studentiem zināšanas un izpratni par zobārstniecībā pielietojamo 
materiālu ėīmiskajām un fizikālajām īpašībām, to savstarpējo mijiedarb ību un bioloăisko vidi.  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi- 
Iemācīt studentiem: 
Materi ālu ėīmiskās un fizikālās īpašības; 
Dažādu materiālu mijiedarb ību un biosaderības raksturojumu; 
Biomehānikas pamatprincipus un teorētiski- praktiskos nosacījumus; 
Praktiskās iemaĦas darbā ar biomateriāliem un manipulācijas. 
 
Studiju priekšmeta saturs- Programma iepazīstina studentus ar zobārstniecībā pielietojamo 
materiālu ėīmiskajām un fizikālajām īpašībām. Dod priekšstatu par protezēšanā izmantojamo 
materiālu īpašībām, izvēli, tehnoloăiju atbilstoši prot ēžu konstrukt īvajām, funkcionālajām un 
organisma bioloăiskajām, fizioloăiskajām un kosmētiski- estētiskajām prasībām. Vienlaicīgi sniedz 
studentiem teorētiskās zināšanas par materiālu ėīmiskajām un fizikālajām īpašībām,to 
pielietojumu praktiskaj ās manipulācijās klīnikā un laboratorij ā. Iemācīt analizēt dažādu 
,materiālu vienlaicīgas  pielietošanas gadījumos, iespējamās reakcijas un kopsakarības gan protēžu 
izgatavošanas laboratorijas etapā, gan klīniskajās situācijās. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi-  

1) teorētisko zināšanu tests ar kontroles jautājumiem      
 un atbilžu variantiem; 
2) praktisko zināšanu tests- materiālu identific ēšana-     
noteikšana, īpašības, pielietošana, praktiskā.    
 
Literatūras saraksts: 
-ieteicamā literatūra 
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1. ‘’Dental Materials. Properties & Manipulation’’-  sixth edition, Robert G.  
  cRAig; William J. O’ Brian; Copyright 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ‘’Restorative Dental Materials’’- seventh edition; Robert G. Craig;   
 Copyright 1985. 
 
 
-papildus literatūra  

1. ‘’The Clinical Handling of Dental Materials’’- s ecopnd edition, Bernard G. 
  N. Smith; Paul S. Wright; David Brown; Copyright 1994. 

2. ‘’Comprehensive Dental Asssisting’’. A Clinical Approach. Mosby’s  
  Copyright 1995, Unit II, P 274. 
 
 
 
Studiju priekšmeta 
Programmas vadītājs (-a)____________   __________________________________________- 
    (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 

 
 
 
5.09.2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Zobu protezēšanas katedras________ 
akadēmiskā  struktūrvienība / fakultāte dome *** 

2005. gada 19.09. sēdē, 
Protokols Nr. 13-41-06/09 
 
Piezīmes 

*Neattiecas uz doktorantūru. 

**Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 

*** SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programma realizē vairākas akadēmiskās struktūrvienības 

 vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija: 
  Studentu zinātniskais pulciĦš (C ) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs(a): 

 prof. R. Care 
 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji: 
 Asoc. Prof. A. Brinkmane 
 Prof. I. Čēma 
 Doc. J. Lasovskis 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads):   
 Stomatoloăijas fakultātes 3., 4., 5. studiju gada studenti. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP) – 5.0 
Studiju priekšmeta mērėis: 

Dot studentiem iespēju padziĜināti studēt ar profesiju saistīto medicīnas 
zinātnisko literatūru, veikt patstāvīgus zinātniskos pētījumus. 

 Studiju priekšmeta uzdevumi: 
Veikt patstāvīgu zinātnisku pētījumu, izstrādāt tēzes un piedalīties iekšzemes un 
ārzemju studentu zinātniskajās konferencēs. 

Studiju priekšmeta saturs: 
18) Jaunākās zinātniskās literatūras kritisks apskats; 
19) Izstrādāt zinātnisko darbu prezentāciju ; 
20) Atskaite par veikto darbu ; 
4) Tēžu izstrāde studentu zinātniskais konference 

Literat ūras saraksts: 

1. Boehme P. et.al. Evidence – Based dentistry Deutscher Zahnarzte Verlag PÄV-
Hanser, Köln Muchen, 2000. 
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2. Cohen K.L.; Gift H.C. Disease prevention and Oral Health promotion. Munksgaard, 
Copenhagen, 1995. 

3. Continuous improvement of oral health in the 21st century – the approach of the 
WHO Global Oral Health Programme. The World Oral Health Report, 2003. 

4. Eiropas veselība visiem sērija Nr.6 Veselība – 21. Veselību visiem politikas 
pamatnostādens PVO Eiropas reăionam. PVO Eiropas reăionālais birojs. Kopenhāgena 
(tulk. latv.val.), 1999. 

5. Fejerskov O., Kidd E. Dental Caries. The disease and its clinical management. 
Munksgaard, 2003 

 

6. Hobdel M. Planning and managing district dental services. Copyright – AHRTAG, 
UK,1988. 

7. Murray J.J. Prevention of Oral Disease. Oxford Univ. Press Inc., New York, USA, 
1996. 

8. Petersen P.E., Yamamoto T. Improving the oral helath of older people: the approach 
of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dent Oral Epidemiol, 2005; 
33: 81 – 92. 

9. Report on the Second Meeting of directors of WHO Collaborating Centres on Oral 
Health (10 –11 April, 2000). WHO, Geneva. 

10. Silman J.A. Epidemiological studies: A practical quide Cambridge University 
Press, 1995. 

 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a) ________________ ____________________________________________________ 
   (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
__Terapeitiskās stomatoloăijas katedra______ 
Akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
 
2005__. gada__3_.__oktobrī___sēdē, 
Protokols Nr.____8_______ 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija: 
  Periodontoloăija (A) 
 
Akadēmiskā ** strukt ūrvienības vadītājs(a): 

 prof. R. Care 
 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji: 
  asist. I. Grīnvalde 

asist. D. Rakicka 
 

Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads):   
 Stomatoloăijas fakultātes 4. studiju gada studenti. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP) – 4 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 

Sniegt studentiem zināšanas par zoba balstaudu – periodonta uzbūvi, funkcijām, 
slimībām un to saistību ar sakodiena īpatnībām, zobu un organisma sistēmu 
slimībām. Mācīt kopsakarību novērtēšanu slimību diagnostikā, ārstēšanas 
metožu izvēli un prasmi tās pielietot praksē klīnikā. 
 

 Studiju priekšmeta uzdevumi: 
1) Izprast zoba balstaudu slimību galvenos cēloĦus un slimību veicinošos faktorus. 
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2) Apgūt periodonta izmeklēšanas metodes un tās pielietot periodonta slimību 
diagnostikā. 

3) Orientēties marginālā periodonta slimību ārstēšanas plānošanas vispārējos 
principos un ārstēšanas metožu secībā. 

4) Apgūt marginālā periodonta slimību pamatārstēšanas metodes un pārzināt tam 
nepieciešamos instrumentus un to pielietošanas tehniku. 

5) Novērtēt marginālā periodonta slimību ārstēšanas rezultātus un to saistību ar 
citu ārstēšanas metožu izvēli mutes dobuma atveseĜošanā. 

 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta saturs: 

1) Periodonta anatomija, histoloăija un fizioloăija. 
2) Periodonta slimību epidemioloăija. 
3) Mutes dobums kā ekoloăiska sistēma. 
4) Marginālā periodonta slimību etioloăija un patoăenēze. Bakteriālais aplikums – 

galvenais periodonta slimību cēlonis. Periodonta slimības veicinošie faktori. 
5) Pacientu izmeklēšanas metodes marginālā periodonta slimību diagnostikā. 
6) Periodonta slimību klasifikācija. Gingivīti un periodontīti, to klīniski 

rentgenoloăiskais raksturojums un diferenciāldiagnostika. 
7) Periodonta slimību prognoze. 
8) Oklūzijas trauma. 
9) Margināla periodonta slimību ārstēšanas plānošana. Akūto stāvokĜu ārstēšana. 
10) Ārstēšanas etapi: 
a) pamatārstēšanas etaps; 
b) koriăējošās ārstēšanas etaps; 
c) uzturošās ārstēšanas etaps. 
11) Organisma vispārējo slimību ietekme uz periodontu. Periodonta patoloăijas 

ārstēšanas īpatnības – vispārēju organisma saslimšanu gadījumā. 
12) Ārstēšanas rezultātu novērtēšana. Kvalitātes kritēriji periodontoloăijā. 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi: 
Praktiskā un teorētiskā ieskaite (rakstiski) I  semestrī. Mutisks eksāmens kursa 
beigās. 

Literat ūras saraksts: 
Iesakāmā literatūra: 

1. Jan Lindhe: ”Textbook of Clinical Periodontology.” 3nd  edition, 2004. 
2. Fermin A.Carranza: ”Glickman`s Clinical Periodontology”. 9th  edition, 2003. 

3. Metodiskie norādījumi “Zobakmens noĦemšanas tehnika”. 

4. Pattison, Gordon L.: “Periodontal Instrumentation.” 1979. 

Papildus literatūra: 
       1. Periodontology 2000. 

 2. Journal of Clinical Periodontology. 

 3. Journal of Dental Research. 

 4. Quintessence International. 

 5. The International Journal of Perodontics and Restorative Dentistry. 
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 6. Practical Periodontics and Aesthetic Dentistry. 

Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a) ________________ ___asist. I. Grīnvalde________________ 
    (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Terapeitiskās stomatoloăijas katedra 
Akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
 

2005. gada 3. oktobra sēdē, 
Protokols Nr.8 
 

 
SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005. gada “21.” novembrī 
sēdē, protokols Nr.13 

Veidlapa Nr. M-3 (3) 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005. gada “13.” decembrī 

sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –Zobu protezēšana- A 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs  - Doc. Una SoboĜeva 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs – Doc. Una SoboĜeva 
 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  –  Doc. Una SoboĜeva 
                                                                                                Asist. Lija LauriĦa 
                                                                                                Asist. Antra Ragauska 
        Asist. Gints Krāăis 
        Lektors Guntis Žīgurs  
           St. doc. Prof. Pēteris Apse 
Studiju priekšmetu klausītāji   (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  
   Stomatoloăijas fakultāte, Zobu protezēšana,  4.un 5. studiju gada 
studenti 
 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 10 

 
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem iespēju akumulēt preklīnikas kursos 
gūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas klīniskajā darbā ar pacientiem, 
analītiski veidojot pacientu ārstēšanas plānus un veicot programmā paredzētos zobu 
protezēšanas darbus. 
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Studiju priekšmeta uzdevumi-    Ĝaut studentam pasniedzēja uzraudzībā:  
- veikt visas preklīnikas kursā apgūtās 

klīniskās manipulācijas,  
                                                         strādājot ar pacientu klīnikā; 

- izstrādāt reālu klīnisko situāciju nopamatotus 
ārstēšanas plānus, mācēt tos analizēt; 

- izpildīt klīnisko manipulāciju minimumu 
visos programmā ietvertajos zobu 
protezēšanas darbu veidos, atbilstoši katedrā 
apstiprinātajiem kritērijiem; 

- integrēt iegūtās teorētiskās un praktiskās  
zināšanas. 

   
 
 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Bezzobu žokĜu protezēšana ar totālajām zobu protēzēm – klīniskais un 
tehniskais aspekts. 

2. Totālo protēžu retensija, stabilitāte un atbalsta uzlabojuma iespējas. 
3. Bezzobu žokĜu protezēšanā pieĜautās kĜūdas, to sekas un labojums. 
4. Tūlītējas pagaidu protēzes. 
5. Pārklājumu protēzes ar papildus fiksācijas elementiem. Salīdzinošs 

izvērtējums ar parastajām totālajām protēzēm un pārklājuma protēzēm 
6. Zobu zaudējumu veidu klasifikācija un protezēšanas iespējas. 
7. NeizĦemamo un izĦemamo parciālo protēžu veidi, pozitīvo un negatīvo   
     aspektu analīze. 
8. IzĦemamo parciālo protēžu bioloăiskie un mehāniskie aspekti. 
9. Izvēles kritēriju starp izĦemamo parciālo protēzi ar plastmasas bāzi un 

metāla bāzi pamatojums no bioloăiskā, mehāniskā un estētiskā aspekta. 
10. IzĦemamo un neizĦemamo protēžu kombinēšanas nepieciešamība. 
11. Attačmenti, to veidi, klasifikācijas, izmantošanas iespējas plānojot 

izĦemamās parciālās protēzes, indikācijas un kontrindikācijas. 
12. NeizĦemamo parciālo protēžu bioloăiskie un mehāniskie aspekti. 
13. NeizĦemamās parciālās protēzes ar kustīgiem savienojuma elementiem, 

indikāciju izvērtējums, tehnoloăijas 
14. Devitālu zobu atjaunošanas biomehāniskie principi, devitāla zoba kā balsta 

zoba kritisks izvērtējums. 
15. Izpratne par alternatīvajiem ārstēšana plāniem, stratēăiski svarīgā zoba 

jēdziens. 
16. Zobu protezēšanas saistība ar periodontoloăiju. 
17. Konstrukciju izvēle pacientiem ar periodonta problēmām. Bioloăiskais 

aspekts. 
18. NeizĦemamo parciālo protēžu un izĦemamo parciālo protēžu ietekme iz 

periodontu. IlgtermiĦa izvērtējums pacientiem ar skartu periodontu. 
19. Mutes dobuma sagatavošanas protezēšanai pamatprincipi. 
20. Darbs ar diagnostiskajiem modeĜiem, Rtg – uzĦēmumiem, klīnisko karti, 

ārstēšanas plāna izveide, pamatojot protēžu veidu un dizainu. 
21. Kompleksas sakodiena rekonstrukciju nepieciešamības izvērtējums un 

iespēju analīze - pamatprincipi. 
22. Zobu nodilums, rekonstrukcijas iespējas - pamatprincipi. 
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23. Ārstēšanas plānu analīze. 
24. Zobu protēžu izgatavošanā lietojamie materiāli kl īnikā un zobu tehniskajā 

laboratorijā. 
25. PadziĜināts biomateriālu pārskats, balstoties uz studentu iepriekš apgūto 

teoriju un klīnisko pieredzi. 
26. Estētikas kopējie pamatprincipi. 
27. Estētiskās rekonstrukcijas – atsevišėu zobu zaudējuma vai dabiskā kronīša 

defektu gadījumā - pamatprincipi. 
28. Estētiskās rekonstrukcijas – sakodiena pilnīgas rekonstrukcijas 

nepieciešamības gadījumā - pamatprincipi. 
29. Adhezīvās tehnikas zobu protezēšanā - pamatprincipi. 
30. Bezmetāla keramikas rekonstrukcijas - pamatprincipi. 
31. Implantātu balstītas zobu protēzes- pamatprincipi. 
32. IlgtermiĦa rezultātu analīze, potenciālo kĜūdu cēloĦu analīze 
33. Literatūras apskati par ilgtermiĦa klīnisko pētījumu rezultātiem. 
34. Komplikācijas un pataloăijas, kas saistītas ar zobu atjaunošanu. 

 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – mācību kursa laikā testi, praktisko iemaĦu 
novērtējums katrā nodarbībā, izstrādāto ārstēšanas plānu analīzes novērtējums. 4. 
studiju gada noslēgumā eksāmens, 5. studiju gada noslēgumā Valsts pārbaudījums. 
 
Literat ūra –  
Ieteicamā literatūra:  

1.Prosthodontics. Principles and Management Strategies. ED.: B. Owall, A.F. 
Kayser, G.E. Carlsson.. Mosbay-Wolfe, 1996. 
2.Occlusion. Ed.: M. Ash & S. Ramfjord. W.B. Saunders Company, 1995. 
3. Temporomandibular joint and masticatory muscle disorders. Ed.: G.A. Zarb, G.E. 
Carlsson, B. J. Sessle, N.D. Mohl. Munksgaard, 1994. 
4. Fixed Prosthodontics. The Scandinavian Approach. Ed.: S. Karlsson, K. Nilner, 

B.L. Dahl. Gothia, 2000. 
5. Implants and Restorative Dentistry. G.M. Scortecci. C.E. Misch, K.-U. Benner. 

Martin Dunitz, 2001. 
6. Diagnosis and Treatment in Prosthodontics. W.R. Laney, J.A. Gibilisco. 

Lea&Febiger, 1983 
7. Craniofacial Protheses. P.I. Branemenrk, M.F. de Oliveira. Quintessence 

Publishing Co, Inc., 1997. 
8. Restoration of the Partially Dentate Mouth. J.F. Bates, D.J. Neill, H.W. Preiskel. 

Quintessesce Publishing Co, Inc., 1984. 
9. Restoration of the Endodontically Treated  Tooth.  H.T. Shillingburg, J.C. 

Kessler. Quintessence Publishing Co., Inc., 1982. 
10. Advanced Removable Partial Dentures. J.S. Brudvik. Quintessence Publishing 

Co., Inc., 1999 
11. Precision Attachments a Link to Successful restorative Treatment. G. Jenkins. 

Quintessence Publishing Co., Inc., 1997. 
12. Fundamentals of Fixed Prosthodontics. H.T. Schillingburg. Quintessence 

Publishing Co., Inc., 1997. 
13. Periodontal and Occlusal Factors in Crown and Bridge Procedures. J.H.N. 

Pameijer. Amsterdam: Dental Center for Postgraduate Courses, 1985. 
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14. A Textbook of Occlusion. N.D. Mohl, G.A. Zarb, G.E. Carlsson, J.D. Rugh. 
Quintessence Publishing Co., Inc., 1988. 

15. Dental Materials: Properties and Manipulation. R.G. Craig, W.J. O’Brien, J.M. 
Powers. The C.V. Mosby Company, 1996. 

16. Biocompatibility of Dental Materials. D.S. Smith, D.F. Williams. Vol.1&2. 
CRC Press, Inc., 1982. 

17. The Partial Denture with Metal Framework. R.Marxkory. BEGO Bremer 
Goldschlagerei, 1984. 

18. Konstruktionen fur den Partiellen Zahnersatz. A.Hofmann, W. Hielseher. 
Tubingen, 1998. 

19. Die Partiale Prothese mit Modellgussbasis. R. Marxkors. Bremen, 1984. 
20. Curriculum Prothetik, Brand III. J.R. Strub, J.C. Turp, S. Witkowski, M.B. 

Hurzeler, M. Kern. Quintessenz Verlags, 1999. 
21. Die Ausbildung zum Zahntechniker, Band I: Die Teilprothese 

Weiderherstellung der Funktionstuchtigkeit von Zahnprothesen.  H.H. Caesar. 
Munchen, 1996. 

22. CeĜnoĜitije sjomnije protezi. R. Marksors. Novoje v stomatologije, 2000. 
23. Konstrukcija BjugeĜnova proteza. I.E. Kenens, Kvintesencija, Moskva, 1999. 
 

 
 
 
 
Papildus literatūra:  

1. Clinical Oral Implants Research. ISSN:0905-7161 
2. European Journal of Oral Sciences. ISSN:0909-8836 
3. Journal of Dental Research 
4. The Journal of Prosthetic Dentistry. ISSN:0022-3913 

      5.   The International Journal of Prosthodontics 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta  
Programmas vadītāja  _________________   ____doc. U. 
SoboĜeva___________ 
             (paraksts)   (zinātniskais grāds,  akad.amats, vārds, uzvārds)  

 
 
31.08.2005. 
          
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  
Zobu protezēšanas katedras  
2005.gada 19. septembra sēdē 
protokols Nr. 13-17-6/09 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
 
1. Studiju priekšmeta programmas nosaukums  
      un kategorija:           Pediatrija             A 
 
2. Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs:   prof. D. Gardovska 
 
3. Studiju priekšmeta programmā 

      iesaistītie docētāji:      prof. D. Gardovska 
asoc.prof. I.Ranka, J.Livdāne, V.StaĦēviča  

doc. E.Platkāja, D.KviĜūna, V.Švābe 
lektore I.Grope, D. Sviridova 
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                  asist. I.VilciĦa, I.Dzīvīte 
 

Studiju priekšmeta klausītāji:    Stomatoloăijas fakultātes 
    (fakultāte, studiju       4. studiju gada studenti 
     programma, studiju gads) 

    
5. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP):   2 KP 

    
6. Studiju priekšmeta mērėis: 
 

         Līdzdiploma izglītībā dot studentiem zināšanas par bērna organisma augšanu un 
attīstību, biežākajām slimībām vecumā no dzimšanas līdz 18 gadiem, kas asociējas 
ar mutes veselību un ir saistītas ar stomatologa praksi, veidot nepieciešamās 
prasmes un attieksmi stomatologa ikdienas darbā ar  bērniem. 

 
 
 
 
7. Studiju priekšmeta uzdevumi: 
 
• apgūt bērna organisma strukturālās un funkcionālās īpatnības, to 

interpretāciju un nozīmi stomatologa praksē; 
• izprast uztura nozīmi dažādu patoloăisku procesu izcelsmē bērniem, kas 

saistīti ar stomatologa praksi; 
• apgūt bērnu izmeklēšanas īpatnības un biežākās slimības, kas asociējas ar 

mutes veselību; 
• orientēties bērnu aprūpes, profilaktisko pasākumu organizācijā. 

8. Studiju priekšmeta saturs: 
 

• bērna augšanas un attīstības principi, to kritēriji, bērnības periodi un to 
raksturojums; 

• anamnēzes izziĦas process pediatrijā; 
• uztura nozīme cilvēka augšanas un attīstības procesā; 
• ādas, zemādas, gremošanas orgānu, kaulu un muskuĜu, hemopoētiskās, 

asinsrites, nieru un urīnceĜu orgānu strukturālās un funkcionālās īpatnības un 
biežākās šo orgānu sistēmu patoloăijas, kas saistītas ar mutes veselību; 

• biežākās bērnu infekcijas slimības, to profilakse, ārstēšanas principi, 
stomatologa taktika saskarsmē ar bērnu, kurš ir slims ar infekcijas slimību. 

 
9. Studiju priekšmeta pārbaudījumi: 

 
• pārbaudes mācību kursa laikā (īsi testi, slimnieku izmeklēšana, protokolu 

izveide un to aizstāvēšana); 

• kursa nobeigumā jākārto eksāmens. 
 
10. Literatūra: 

 
Ieteicamā literatūra: 
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• Nelson Textbook of Pediatrics// Ed. Behrman R.E., Kliegman R.M., Arvin A.M. – 17th 
ed. – Philadelphia: Saunders, Company, 2004; 

• ,,Kā zīdīt bērnu// Elizabete Helsinga, Eli Heiberga, Rīga, 2002. 
• Помощъ матерям в кормлении грудъю// Ф.Сэведж Кинг - 1995., WHO/CDR/95.8; 
• www. Lpc.gov.lv – LM rīkojums Nr.233, 2001.23.08. Ieteicamās enerăijas un uzturvielu 

devas. 
- VM rīkojums Nr.201, 2003.25.07. Veselīga uztura ieteikumi zīdaiĦu barošanai; 
- VM rīkojums Nr. 202., 2003.25.07. Ieteikumi veselīga uztura pagatavošanai 
bērniem vecumā no diviem līdz astoĦpadsmit gadiem. 
 

Papildus literatūra: 
•  LR LM, Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata, Rīga, 2004. 
•  Bērnu tiesību aizsardzības likums //Vēstnesis, 08.07.1998. 
•  LR VM Rīkojums Nr. 240, 2000.g. 23. augusts. – Profilaktisko apskašu programma. 
•  Eiropas reăiona veselības politika ,,Veselības politika ,,Veselība 21. gadsimtā’’. 

Veselības statistikas un medicīnas tehnoloăiju aăentūra, Rīga, 2000.  
•  I. Ranka, S. RibaĜčenko, Kalcija metabolisma traucējumi// Latvijas Ārsts, 1994., 5., 387-391; 
•  A Guide to Physical Examination and History Taking // Ed. Barbara Bates -6th ed. – 

Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1995, 55-573. 
• Aizsargājot zīdaiĦu veselību. Veselības aprūpes darbinieku ceĜvedis ,,Mātes piena 

aizstājēju aprites Starptautiskajā kodeksā’’, IBFAN, Penanga, Malaizija, 1999, Rīga. 
•  E. Jansons, Dzelzs deficīta anēmija// Jums, Kolēăi, 1998., 6., 53-59; 
•  UNICEF/WHO ,,Prevention and control of iron deficiency anemia in women and 

children”, United Nation Children’s Fond, Geneva, 3-5 February 1999. 
•  Rudolph’s Pediatrics// Ed. A.Rudolph, J.Hoffman, C. Rudolph – 20th ed., Stamford: 

Appleton &Lange, A. Simon & Schuster Company, 1996. 
 

 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītāja   _____________    _Dr. Med. asoc. prof. Ieva 
Ranka_ 

      (paraksts)             (zin. grāds, akad. amats, vārds, uzvārds) 
 

22. 09. 2005  .       
         
 
 
 
 
SASKAĥOTS                  
Rīgas StradiĦa universitātes       
Pediatrijas katedras          
2005. gada 22.09.sēdē,                 
protokols Nr. 2 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija: 

 Bērnu terapeitiskā stomatoloăija (A) 
 

Akadēmiskā ** strukt ūrvienības vadītājs(a): 
 prof. R. Care 
 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji: 
 prof. R. Care 
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   asist. J. Gudkina 
   asist. D. Romāne 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads):   
 Stomatoloăijas fakultātes, zobārstniecība 4. un 5. studiju gada studenti. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP) – 6 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 

Sniegt studentiem zināšanas par bērnu zobu un sakodiena veidošanās 
principiem, bērnu mutes dobuma saslimšanām, to profilaksi un ārstēšanu, 
sagatavot studentu vispārējā zobārstniecības praksē spējīgu strādāt ar bērniem. 

 Studiju priekšmeta uzdevumi: 
1) Iepazīstināt studentus ar bērna zobu un sakodienu attīstības periodiem. 
2) Iemācīt piena un jauno pastāvīgo zobu anatomiskās īpatnības un to nozīmi 

klīnikā. 
3) Pirmsklīniskā kursā - iemācīt kavitāšu veidošanas un plombēšanas 

pamatprincipus, plombējamos materiālus, pulpītu ārstēšanas tehnoloăijas piena 
zobos.  

4) Palīdzēt studentiem apgūt kariesa īpatnības un ārstēšanu bērnu zobos. 
5) Iemācīt piena un pastāvīgo zobu endodontiskās ārstēšanas metodes pulpītu un 

periodontītu gadījumos. 
6) Iemācīt zobu traumu ārstēšanu. 
7) Iemācīt periodonta slimību diagnostikas un ārstēšanas metodes bērniem. 
8) Iemācīt diagnosticēt un ārstēt izplatītākās gĜotādas slimības bērniem. 

 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta saturs: 

1)Galvenie bērna attīstības periodi, to sakars ar zobu attīstību un sakodiena 
veidošanos. 
2)Piena sakodiena attīstība, maiĦas sakodiens. 
3)Pirmsklīniskā kursā - kavitātes preperēšanas tehnika, plombējamā materiāla 
izvēle piena zobos. Pulpotomijas tehnika piena zobos. 
4)Kariesa izplatība un intensitātes bērniem, to nozīme ārsta darbā. 
5)Kariesa diagnostika un ārstēšana piena sakodienā un jaunos pastāvīgos zobos. 
6)Piena zobu pulpītu diagnostika un klīnika atkarībā no zoba attīstības un sakĦu 
rezorbcijas, ārstēšanas metodes. 
7)Pastāvīgo zobu pulpītu diagnostika un ārstēšanas metodes, kas veicina zoba 
saknes attīstību (apexogenesis). 
8)Periodontītu ārstēšana bērnu pastāvīgos zobos, zoba ar nekrotisku pulpu, 
nenoformētiem sakĦu galiem ārstēšana (apeksfiksācija).  
9)Zobu traumu klasifikācija, diagnostika, zoba kroĦa lūzumi un ārstēšanas metodes 
piena un pastāvīgos zobos. 
10)Priekšzobu sakĦu lūzumi, luksācijas, to veidi un ārstēšanas metodes. 
11)GĜotādas uzbūves īpatnības zīdaiĦiem un maziem bērniem, gĜotādas traumatiskie 
bojājumi. 
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12)Kandidozes izpausmes mutes dobumā bērniem. 
13)Vīrusu infekciozās saslimšanas mutē bērniem (akūts herpētiskais stomatīts, 
herpētiskā stomatīta recidīvs s.herpes labialis, herpangīna, limfonodulārais faringīts, 
infekciozā mononukleoze, vēja bakas, masalas, šarlaks, difterija, papillomatoze). 
14)Recidivējošais aftozais stomatīts. 
15)Lūpu saslimšanas – heilīti. 
16)GĜotādu slimību ārstēšanas principi bērniem. 
17)Periodonta uzbūves īpatnības piena un maiĦas sakodienā. 
18)Vispārējās slimības pie kurām novēro izmaiĦas periodontā. Obligātie sindromi.. 
19)Akūti un hroniski gingivīti, ārstēšanas principi. Profilakse. 
 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi: 
eksāmens – V kursa I semestrī 
valsts eksāmens beidzot V kursu II semestri 
 

Literat ūras saraksts: 
 
Ieteicamā literatūra: 

1) “Paediatric Operative Dentistry”- D.B.Kennedy (Third Edition) - WRJGHT, 
1996. 

2) Andreasen – Textbook and Colour Atlas of Tooth Impactions – 1998, ISBN: 
0323001467. 

3) Cameron – Handbook of Paediatric Dentistry – 1997, ISBN: 0723430683. 
4) R.J. Audlaw., W.P.Rock “A Manual of Paediatric Dentistry” Fourth edition, 

1996., Churchill Livingstone, 249 pp, ISBN: 0443053723. 
5) Richard R. Welbury “Paediatric Dentistry” Oxford, 1997, 402pp., ISBN 0192 
6) Christian Splieth Ėinderzahnheilkunde in der Praxix”Quintessenz – Verl., 2002, 

359 lpp. ISBN 3-87652-173-4 
7) “Pedodontics - a clinical approach”- Goran Koch, Thomas Modeer, Sven 

Poulsen, Per Rasmussen - (1 Edition). Copyright 1991, Munksgaard, 
Copenhagen. 

8) “Praktische Zahnerhaltungskunde”- Gud M.Basting Quintessenze, Verlags 
GmbH - 1987 - Berlin, Chicago, London, San Paulo und Tokio. 

9) “Fundamentals of Pediatric Dentistry”- (Third Edition) - Richard J.Mathewson, 
Robert E.Primosch, Jack T.Morrison, 1995 Quintessence, Publishing Co. Inc. 

10) “Atlas of Pedodontics.” - D.Law, Th.Levis, J.Davis, W.B.Saunders Company, 
London, Toronto, 1969. 

11) “The Treatment of Traumatized Incisor in the Child Patient.”- Quintessence, 
Chicago, Berlin, Rio de Janeiro and Tokyo, 1981 

12) McDonald – Dentistry for the Child and Adolescent – 6th edition – 1994, 982 
pp, ISBN: 0801667054. 

13) Rock – Diagnostic Picture Tests in Paediatric Dentistry – 1998, 128 pp, ISBN: 
0723409846. 

14) Scully – A Colour Atlas of Oral Disease in Children – 1994, 160 pp, ISBN: 
0815175892. 

15) Yagiela – Pharmacology and Therapeutic for Dentistry – 4th edition – 1998, 752 
pp, ISBN: 0801679621. 

Papildus literatūra: 
Ar nozari saistītā literatūra 
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1) Pediatric Dentistry  
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a) ________________ __prof. I. Ranka_________ 
    (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
__Terapeitiskās stomatoloăijas katedra___ 
Akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
 

2005. gada_3._oktobra_sēdē, 
Protokols Nr.___8_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Bērnu ėirurăiskā 
stomatoloăija - A 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs  - Prof. A.Skaăers 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs – Prof. Ilze Akota (angĜu valoda) 
         Docente Natālija Grasmane (latviešu valoda) 
 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  –  Prof. I.Akota,  
      Doc. N.Grasmane, Doc. M.Sevastjanova  
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Studiju priekšmetu klausītāji   (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  
   Stomatoloăijas fakultāte, Mutes, sejas un žokĜu ėirurăija, 4. 
  studiju gada studenti 
 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2  
 
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem zināšanas  bērnu ėirurăiskā stomatoloăijā 
un apgūt iemaĦas biežāko operāciju veikšanai stomatoloăijas praksē. Nozīmēt 
medikamentozo un fizioterapiju iekaisumu un traumu ārstēšanai. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  jāprot izdarīt lokālo anestēziju un piena zobu 
ekstrakcijas. Zobu un žokĜu šinēšanas traumu gadījumos. Izdarīt introrālās incīzijas, 
saitīšu operācijas.   
 
Studiju priekšmeta saturs –  

1.Bērna organisma anatomiskās, fizioloăiskās un imunoloăiskās īpatnības. 
2.Anestēzijas īpatnības bērnu vecumā. Vietējās anestēzijas komplikācijas, to 
profilakse. 
3.Piena zobu ekstrakcijas īpatnības. Piena zobu ekstrakcijas komplikācijas. 
4.Sejas – žokĜu rajona iekaisuma procesu īpatnības bērnu vecumā. 
5.Akūtu iekaisuma procesu klīniskās īpatnības. Periodontīts. Periostīts. 
Odontogēnie abscesi un flegmonas. Mīksto audu strutainas iekaisuma slimības: 
roze, furunkuls, karbunkuls. 
6.Osteomielīti sejas – žokĜu kaulos (hematogēni, odontogēni): destruktīvā 
forma, destruktīvi – produktīva forma. 
7.Sialadenīti bērniem. 

8.Sejas – žokĜu rajona limfadenīti. 
9.Lūpu un mēles saitītes. Ėirurăiskās ārstēšanas laiku un metodes. 
10.Odontogēnu cistu diferenciāldiagnostika bērnu vecumā. piena un patstāvīgo zobu 
iekaisušas cistas bērniem. 
11.Iedzimtās sejas šėeltnes . 
12.Mīksto audu, zobu un žokĜu traumas bērnu vecumā. 
13.Sejas un žokĜu rajona audzēji bērniem. 
14.DeniĦu – žokĜu locītavas saslimšanas bērnu vecumā. Primāri kaulaudu bojājumi un 
saslimšanas. Osteoartrīts, sekundāra deformējoša osteoartroze. Ankiloze. Juvenīlā 
locītavas disfunkcija. Akūts, hronisks artrīts.  
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  – mācību kursa laikā testi, Kursa beigās eksāmens.  
Literat ūra –  
Ieteicamā literatūra:  

1. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery / L.J.Peterson, E.Ellis III, 
J.R.Hupp, M.R.Tucker, 3rd edition/ Mosby, St.Louis, 1998. 

2. Pediatric oral and maxillofacial surgery/ B.Sanders (editor) / Mosby, ST Louis, 
1979. 

3. Textbook of Pediatric Dentistry. Raymond L. Braham. Merle E.Mprris, 1980.  
4. Dental Management of the Child patient. Hankelore Taschini Loevy et al. 

Quintessence Publishing Co., Inc.1981.  
5. Textbook and Color Atlas of traumatic injuries to the teeth. J.O.Andeasen, 

F.M.Andreasen, Munksgeerd. Copenhagen, 1994. 



 249
 
 

6. Fundamentals of Pediatric Dentistry. R.J.Mathewson, R.E.Priouosch. 
Quintessence Publishing Co, Inc 1995.  

7. Pediatric Dentistry. R.K.Welbury. Oxford University Press, 1997.  
8. Clinican’s manual of oral and maxillofacial surgery, 2nd edition/ P.H.Kwon, 

D.M.Laskin/ Quintessence, Chicago, 1996. 
9. Minor oral surgery/ Howe G.L./ 3rd ed., Wright, 1993.  
10. Kinderzahnheilkunde in der Praxis. Ch.Splieth, Quintessenz Verlags – 

Gmbtl.2002. 
Papildus literatūra:  

1. Абсцессы, флегмоны головы и шеи / М.М. Соловьев, О. П. Большаков/ 
Санкт-Петербург, Издательство КN, 1997. 

2. Неотложная сиационарная стоматологическая помощь / В. А. Козлов/ 
Ленинград, Медгиз, 1988. 

3. Опухоли голови и шеи / Ф. И. Пачес, Москва, Медицина, 1997.  
Studiju priekšmeta  
Programmas vadītāja  _________________   Dr.med.,DDS,doc. Natālija 
Grasmane 
             (paraksts)   (zinātniskais grāds,  akad.amats, vārds, uzvārds)  

19.09.2005        
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  
Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedras 
2005.gada 19. septembra sēdē 
protokols Nr. 13-17-6/08   
 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS APRAKSTS 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija:  ORTODONTIJA (A) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja:  RSU Ortodontijas katedras vadītāja  

          prof. Ilga Urtāne 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji:  prof. I. Urtāne, doc. I. 
Jirgensone, doc. G. Jākobsone, doc. A. Liepa 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult ātes, studiju programma, studiju gads): 
Stomatoloăijas fakultātes, studiju programmas „zobārstniecība” IV un V studiju gads 
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Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP): 6 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis: Iemācīt studentiem diagnosticēt dentofaciālās anomālijas 
vispārējās zobārstniecības praksē. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

Sniegt studentiem zināšanas par: 
1) sejas, žokĜu un oklūzijas attīstību un augšanu; 
2) dentofaciālo anomāliju etioloăiju un patoăenēzi un to klasifikāciju; 
3) diagnozes un ārstēšanas plānošanas pamatmetodēm un principiem; 
4) ortodontisko ierīču un aparatūru darbības pamatprincipiem un pielietošanas 

indikācijām. 
 
Studiju priekšmeta saturs: 

1) Orofaciālā rajona embrioloăija; 
2) Sejas un žokĜu augšana; 
3) Oklūzijas attīstība. Dentālo un skeletālo anomāliju etioloăija un patoăenēze; 
4) Dentālo un skeletālo anomāliju klasifikācija; 
5) VeiduĜu biometriskā analīze; 
6) Rentgendiagnostika un cefalometrija; 
7) Ortodontiskās ārstēšanas biomorfoloăiskie pamati; 
8) Mehāniski darbojošos ortodontisko aparātu galvenās sastāvdaĜas un to 

darbības pamatprincipi; 
9) Funkcionālās ārstēšanas metodes maiĦas sakodienā; 
10) NeizĦemamo aparatūru un ierīču darbības pamatprincipi un indikācijas; 
11) Ortodontiskās ārstēšanas plānošanas pamatprincipi. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi:  IV studiju gads – ieskaite 
                 V studiju gads – eksāmens 
 
Literat ūras saraksts: 
Ieteicamā literatūra 

1) Proffit W.R. „Contemporary Orthodontics”, 3rd edition, Mosby, 2000; 
2) Mc Namara A.J., Brudon W.L. „Orthodontic and Orthopedic Treatment in the 

Mixed Dentition”, Needham Press, 1995 
3) Graber T., „Dentofacial Orthopedics with Functional Appliance” 

Papildus literatūra 
1) Periodiskā literatūra 

 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītāja _________ medicīnas zinātĦu doktore, profesore I. Urtāne 
 
 
 
SASKAĥOTS 
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Rīgas StradiĦa universitātes 
Ortodontijas katedras 
2005. gada 19. septembra sēdē 
protokols Nr. 13-23-6/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veidlapa  Nr. M – Integr.                                                     Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005.gada “21.”novembra sēdē 

Protokols Nr. 13. 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

2005.gada. “13.”decembra sēdē 
Protokols Nr.1-2/13.12.2005                                                  

 
 

Integrētā  studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  
Ādas un mutes gĜotādas slimības (A) 

 
Studiju priekšmeta kods –  
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītās struktūrvienības –  

Orālās Patoloăijas katedra 
Dermatoveneroloăijas katedra 
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Studiju priekšmetā integrētās programmas –  
Dermatoveneroloăija 

Mutes gĜotādas slimības un sistēmu slimību izpausmes 
 
Studiju priekšmeta klausītāji ( fakult ātes, studiju programma, studiju gads) –  

SF, Zobārstniecība, 4 studiju gads 
 

Studiju priekšmeta programmas apjoms (kredītpunktos) – 4KP 
 
Studiju priekšmeta mērėus, uzdevumus, saturu un pārbaudījumu veidus skat. integrēto 
studiju priekšmetu programmās. 
 
 
Integrētās studiju priekšmeta programmas vadītājs:_______prof. I. Čēma____ 
 
200_5_. gada “17.”oktobrī 
 
SASKAĥOTS  
Rīgas StradiĦu universitātes 
Stomatoloăijas Fakultātes 
                     (fakultātes dome) 

200_5_. gada  “17.”oktobra sēde 
Protokols Nr.17 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
 

                                  Studiju priekšmetu programmas apraksts                                 
 

Studiju priekšmeta programmas 
 nosaukums un kategorija–       Mutes dobuma gĜotādas un sistēmu slimību  
                                                                                                             izpausmes-  A 
 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs –         prof. I. Čēma 
 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji -             prof. I.Čēma,                                                                                        

doc. A. Rozenblats  
                                                                                                    doc. G. Selga 
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st. pasn. dr. T. Timofejeva 
 

Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads) – 
 Stomatoloăijas fakultātes 4.kurss 

 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos  (KP)               – 2 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis –  

1.     Sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas par noteiktām mutes gĜotādas un 
periorālo audu slimībām, to iemesliem, patoăenēzi, klīnisko izpausmi, ārstēšanu un 
profilaksi.    

 

2.   Veidot izpratni par mutes dobuma gĜotādas pārmaiĦu saistību ar vispārējā 
organisma veselības stāvokli. Dot zināšanas par pārmaiĦām mutes dobuma audu 
uzbūvē un funkcijās vispārējā organisma konkrētu slimību gadījumos. 

 

Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. PadziĜināti studēt gĜotādas slimības, pamatojoties uz to izraisošiem 
faktoriem,   

2. Iepazīstināt ar iespējamām periorālo audu klīniskām pārmaiĦām 
3. Analizēt un diskutēt par iespējamiem slimības cēloĦiem un patoăenēzi 
4. Mācīt atrast un novērtēt slimības klīnisko izpausmju, laboratorijas datu, 

funkcionālo un morfoloăisko pārmaiĦu kopsakarības 
 

5. Iepazīstināt ar medikamentiem un ėīmiskiem komponentiem, kas var izraisīt 
alerăiskas reakcijas mutē un periorālo audu apvidū 

6. Studēt iespējamos kancerogēnos faktorus, to darbību un nozīmi vēždraudes 
audu attīstībā mutes gĜotādas un periorālā apvidū 

7. Iepazīstināt ar slimību ārstēšanas un novēršanas iespējām.   
8. Iepazīstināt ar organisma iekšėīgo slimību izpausmēm mutes dobumā. 
9. Iemācīt atpazīt pārmaiĦas mutes dobumā, kas saistītas ar konkrētām 

vispārējā organisma saslimšanām. 
10. Iemācīt diferencēt mutes dobuma gĜotādas saslimšanas no organisma 

iekšėīgo slimību izpausmēm mutes dobumā. 
 
Studiju priekšmeta saturs – 

1. Mutes dobuma gĜotādas anatomija, histoloăija un fizioloăija. GĜotādas 
slimību klasifikācija pēc etioloăijas un pamatelementiem. 
2. Traumatiskie mutes gĜotādas bojājumi.  
3. Infekciju slimības- I. 
4. Cilvēka imūndeficīta vīrusa izraisītās pārmaiĦas mutes dobuma gĜotādā. 
Infekcijas kontrole un AIDS profilakse. 
5. Infekciju slimības - II.  
6. Alerăisko, toksisko reakciju un imunoloăisko disfunkciju izraisītās 
izpausmes mutes gĜotādā. Patoăenēze, klasifikācija, diferenciāldiagnostika, 
ārstēšanas iespējas.  
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7. Autoimūnās saslimšanas. Etioloăija, patoăenēze, diferenciāldiagnostika, 
ārstēšanas iespējas. (I, II daĜa)  
8. Jēdziens par mutes gĜotādas vēždraudes formām. Etioloăija, patoăenēze, 
klasifikācija, diferenciāldiagnostika, ārstēšanas iespējas.  
9. Izolētās lūpu un mēles anomālijas un slimības. Etioloăija, patoăenēze, 
diferenciāldiagnostika, ārstēšanas iespējas.  
10. GĜotādas slimību ārstēšanas principi. 
11. Pigmentācijas mutes dobumā un periorālo audu rajonā. Etioloăija, 
patoăenēze, diferenciāldiagnostika, ārstēšanas iespējas.  
12. Hematoloăisko slimību un to terapijas izpausmes mutes dobumā 

      13. Neiroloăisko un Endokrīno slimību un to terapijas izpausmes mutes dobumā    
      14. KuĦăa – zarnu trakta slimību un to terapijas izpausmes mutes dobumā . 
     15. Nieru slimību izpausmes mutes dobumā.Respiratīvo slimību izpausmes mutes 

                 dobumā. Kardiovaskulāro slimību izpausmes mutes dobumā 

     16. Audzēju izraisītie sindromi un simptomi mutes dobumā 

 

Literat ūra:  

Ieteicamā literatūra 

       1. N.K. Wood, P.W. Goaz " Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial 
Lesions". 5th ed., Mosby - year book, 1997. 
2. S.Silverman, L.R. Eversole, E.L. Truelove "Essentials of Oral Medicine". Hamilton 

- London, BC Decker Inc, 2001. 
3. G.Laskaris "Pocket Atlas of Oral Diseases", Thiem, Stuttgart - New York, 1998. 
4. P.J. Lamey, M.A.O. Lewis "A clinical guide to Oral Medicine", British dental 

association, London, 1997. 
5. Л. Шугар, И.Баноци, И.Рац, К.Шаллаи "Заболевания колосем рта" Будапешт, 

1980. 
6. Г.В.Банченко, Ю. М.Максимовский, В.М. Гринин "Язык - зеркало 

организма", Москва, 2000. 
7. K. Bork, N.Hoede, W.H.C. Burgdorf, S.K. Young "Diseases of the oral mucosa and 

lips", W.B. Sounders company, 1996.  
8. J.A. Regezi, J.Sciubba "Oral pathology. Clinical - pathologic correlations", 2nd ed., 

1993. 
9. Ch. Mittermager "Oralpathologic Erkrankungen der Mundregion", Schattauer, 

Stuttgart - New York, 1993. 
10. Burket's "Oral Medicine. Diagnosis and treatment", 7th ed., J.B.Lippincott 

Company, Philadelphia - Toronto, 1997. 
 
Papildus literatūra 
          Regulārs Orālās medicīnas rakstu pārskats žurnālos:  
1) Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology,  
2) Oral Diseases,  
3) Oral Biosciences& Medicine 
4) Quintesence 
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Studiju priekšmeta  
Programmas vadītāja                                        Dr.habil. med., prof. Ingrīda Čēma   
                                              (paraksts)                  (zinātniskais grāds, akad. grāds, vārds, uzvārds)  
 

13.09.2005. 
 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa Universitātes 
0rālās Patoloăijas katedra 
2005. gada_13.septembra sēde, 
protokols Nr.41  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

.      
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums – klīniskā farmakoloăija   
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesors Indulis PurviĦš 
 
Studiju priekšmeta programmā  iesaistītie docētāji: 

- profesors Jānis Baltkājs 
- asociētais profesors Vladimirs Fatejevs 
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Studiju priekšmeta klausītāji  (fakultāte, studiju  programma, studiju gads) 
 - stomatoloăijas fakultāte, klīniskā farmakoloăija, 4. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms  kredītpunktos (KP) - 2 

  

Studiju priekšmeta mērėis - 
Sniegt plašākas zināšanas par zāĜu farmakodinamiku, farmakokinētiku, par to   
orālajiem un ekstraorālajiem blakusefektiem, kā arī medikamentu savstarpējo   
mijiedarbību organismā. 
Iemācīt prasmi pareizi izvēlēties (izvērtējot indikācijas, kontrindikācijas, iespējamo  
mijiedarbību) piemērotākos līdzekĜus stomatoloăisko saslimšanu farmakoterapijai 
un neatliekamās palīdzības sniegšanai vispārēju (sistēmisku) komplikāciju gadījumos.    
  
Studiju priekšmeta uzdevumi – palīdzēt studentiem apgūt recepšu izrakstīšanas māku, 
zāĜīdzekĜu grupu un konkrētu preparātu farmakoloăisko darbību un no tās izrietošās 
indikācijas, kontrindikācijas, blakusparādības un mijiedarbību, izmantojot speciālo 
literatūru  
 
Studiju priekšmeta saturs – informācija par medikamentiem, kurus izmanto 
stomatoloăiskajā praksē un neatliekamajai palīdzībai, kā arī preparātiem ar orāliem 
blakusefektiem un to iespējamo mijiedarbību ar zobārstniecībā lietojamiem 
zāĜlīdzekĜiem. 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – iknedēĜas kontroldarbi, nobeiguma pārbaudījums – 
eksāmens. 
 
Literatūras saraksts  
- ieteicamā literatūra: 
1. Lekcijas farmakoloăijā un klīniskajā farmakoloăijā 
2. J. Baltkājs. Farmakoloăija zobārstniecībā. 1998., 98 lpp. 
3. I. PurviĦš, S. PurviĦa. Praktiskā farmakoloăija. 3.izd. 2002., 794 lpp. 
4.  Klīniskā farmakoloăija stomatoloăijā. 2004.  
- papildus literatūra: 

1. S. F. Malamed. Medical emergencies in the dental office. 1993, 466p. 
2. H. G. Huller, H. J. Kotzschu, Klinische  Pharmakologie fur Stomatologen 1981, 

160 S. 
3. Cawson R. A., Spector R.G. Clinical pharmacology in dentistry 5th ed.  1989, 

233p.  
4. Mosby’s Dental Drug Reference. 1996, 550 p.  
5. Das Dental Vademekum. 5. Auflage. Deutscher Arzte Verlag. 1995, 1103 S. 
6. C-J. Estler. Pharmakologie fur Zahnmediziner. 4. Aufl. 1993., 303 S. 
7. Drug Information Handbook for Dentistry. Wynn R. L.et al. 5th  Ed., 1999-2000. 
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      1399 p.    
8. Dental practitioners formulary 2002 -  2004, Pharmaceutical Press, 834 p.  

 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs ……………………        Dr. habil. med., prof. Jānis Baltkājs  
                                                paraksts 
 
13. 09. 2005. 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Farmakoloăijas katedras 
2005.gada ‘’29.’’ septembra  sēdē, 
prot. Nr. 13-7-6/05-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
Studiju priekšmeta programma 
 nosaukums un kategorija-                  Mutes dobuma gĜotādas slimības (B) 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs-              prof. I. Čēma 
     Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji-           prof. V. EniĦa 
                                                                                          Doc. G.Selga 
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Studiju priekšmeta klausītāji (Fakult āte, studiju programma, studiju gads)- 
 Stomatoloăijas fakultātes 4. kurss 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)-                       1 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis- 

              Sniegt studentiem papildus zināšanas par noteiktām mutes gĜotādas un 
periorālo audu slimībām, to iemesliem, patoăenēzi, klīnisko izpausmi, ārstēšanu un 
profilaksi.    

Studiju priekšmeta uzdevumi- 
1. Jāzina mutes dobuma gĜotādas histoloăija, fizioloăija, anatomiskās īpatnības,  
funkcijas. 
2. Jāzina un jāprot atpazīt un aprakstīt gĜotādas slimību primāros un sekundāros 
pamatelementus. 
3. Jāmāk atpazīt biežāk sastopamās mutes dobuma patoloăijas, jāzina to 
diagnosticēšanas un ārstēšanas iespējas. 
5. Jābūt pamatzināšanām par vispārējā organisma saslimšanām un to ārstēšanas 

pamatprincipiem. 
 
Studiju priekšmeta saturs- 

1.Vitamīnu, minerālvielu un antioksidantu nozīme veselas gĜotādas nodrošināšanā. 
B grupas vitamīni - metabolisma procesu regulētāji. A un C- vitamīna nozīme 
reăenerācijas un epitelizācijas procesos. Folskābe. Vitamīns D, kalcijs, fosfors un 
magnijs. Mikroelementu cinka, selēna, joda u.c. nozīme gĜotādas slimību profilaksē. 
2.Celiakija- glutēna enteropātija. Proteīnu bioloăiskā vērtība. Palielināta 
olbaltumu daudzuma uzĦemšanas sekas. Badošanās daĜēja vai pilnīga. 
Metabolisma atbilde uz stresu. Glutamīns - neaizstājama aminoskābe 
kritiskos slimību stāvokĜos. 
 
 
 

 
 
3.Tauku nozīme dažādu patoloăiju gadījumos (onkoloăija u.c.). Koferments Q 10- 
enerăija un aizsardzība. CoQ10 loma mitohondriju elektronu transporta ėēdē. Sirds 
un asinsvadu slmību profilakse. Uztura komponentu nozīme, gremošanas, 
endokrīnās u.c. slimību profilaksē. 
4.Klīniskā ēdināšana un enterālais uzturs. Šėiedrvielas un to nozīme organismā. 
Resnās zarnas normālas mikrofloras nodrošināšana. Organisma detoksikācija. 
Skābju -bāzu līdzsvars. Sinerăiskā asimilācija. Uzturs slimniekiem ar žokĜu 
lūzumiem un pacientiem kuriem plānota ėirurăiska iejaukšanās sejas, mutes, žokĜu 
rajonā. Onkoloăiska slimnieka uzturs 
Jatrogēnas etioloăijas mutes dobuma patoloăijas.   
Ārstniecisko augu pielietojuma iespējas medicīnā.  

Jāorientējas lekciju vizuālajā materiālā.  
Pārbaudes praktisko nodarbību laikā -semināri, jāatbild uz testa 
uzdevumiem vai jāraksta kontroldarbs par attiecīgās tēmas (slimības) 
jautājumiem. 
Regulārs individuālais darbs. 
Literatūras apskats, tā analīze. 
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Kursa nobeiguma pārbaude.   
Literatūras saraksts: 
      -     ieteicamā literatūra;  
1.  N.K. Wood, P.W. Goaz " Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial 

Lesions". 5th ed., Mosby - year book, 1997. 
2. S.Silverman, L.R. Eversole, E.L. Truelove "Essentials of Oral Medicine". Hamilton 

- London, BC Decker Inc, 2001. 
3. G.Laskaris "Pocket Atlas of Oral Diseases", Thiem, Stuttgart - New York, 1998. 
4. P.J. Lamey, M.A.O. Lewis "A clinical guide to Oral Medicine", British dental 

association, London, 1997. 
5. Л. Шугар, И.Баноци, И.Рац, К.Шаллаи "Заболевания колосем рта" Будапешт, 

1980. 
6. Г.В.Банченко, Ю. М.Максимовский, В.М. Гринин "Язык - зеркало 

организма", Москва, 2000. 
7. K. Bork, N.Hoede, W.H.C. Burgdorf, S.K. Young "Diseases of the oral mucosa and 

lips", W.B. Sounders company, 1996.  
8. J.A. Regezi, J.Sciubba "Oral pathology. Clinical - pathologic correlations", 2nd ed., 

1993. 
9. Ch. Mittermager "Oralpathologic Erkrankungen der Mundregion", Schattauer, 

Stuttgart - New York, 1993. 
 
- papildus literatūra; 
Regulārs Orālās medicīnas rakstu pārskats žurnālos: 1) Oral Surgery, Oral Medicine, 
Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology,  
2) Oral Diseases,  
3) Oral Biosciences& Medicine 
4) Quintesence 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta  
Programmas vadītāja                                        Dr.habil. med., prof. Ingrīda Čēma   
                                              (paraksts)                  (zinātniskais grāds, akad. grāds, vārds, uzvārds)  
 

13.09.2005. 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa Universitātes 
0rālās Patoloăijas katedra 
2005. gada_13.septembra sēde, 
protokols Nr.41  
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 
***  SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas 
akadēmiskās struktūrvienības vai  akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Svarīgākās     
                    stomatoloăijas problēmas  klīniskājā reimatoloăij ā ( B ) 
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Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Hab. MD,  prof. G. Or Ĝikovs 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - G. OrĜikovs, J. Mikožāne 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads)- 
                                             III gada,  V sem., SF studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1,5 KP 

Studiju priekšmeta mērėis - Iepazīstināt SF studentus ar svarīgāko mutes   
                                                dobuma, apakšžokĜa locītavas, siekalu dziedzeru  
                                                patoloăiju kl īniskajā reimatoloăij ā. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi – 
1. Apmācīt studentus flzikālai mugurkaula un  perifērisko locītavu izmeklēšanai 
2. lepazīstināt studentus ar svarīgākām laboratoriskām izmeklēšanām  
    reimatoloăij ā 
3. lepazistināt studentus ar svarīgākām instrumentālām izmeklēšanām  

    reimatoloăijā (Rtg, scintigrāfija, locītavu USG, MRS un citi). 

4. Apmācīt studentus diagnoscēt un ārstēt specifiskas mutes dobuma siekalu  
    dziedzera un apakšžokĜu locītavu izmaiĦas pie svarīgākās reimatoloăijas   
    patoloăijas. 
Studiju priekšmeta saturs - Lekcijas:  
 1. Ievads reimatoloăij ā. Galvenās  izmeklēšanas metodes. 
 2. Ārstēšanas metodes reimatoloăij ā 
 

Praktiskie darbi: 
1. Atriti. Klasifik ācija. Simptomātika, diferenciālā diagnostika. Mutes dobuma  
    izmaiĦas. 
2. Svarīgākās sistemiskas saistaudu slimības (sistēmiska vilkēde,   

    sklerodermija, dermatomiozits). Patoăenēze, Diagnostiskie kritēriji. 

    Simptomātika. Mutes dobuma izmaiĦas. 

 

 

3. Sjorgena sindroms. Behčeta slimība. Patoăenēze. Diagnostiskie kritēriji.  
    Simptomātika. Mutes dobuma izmaiĦas. 
4. Siekalu dziedzeru palielināšanas sindroms. (Mikuliča slimība). Diferenciālā  
    diagnostika. ApakšžokĜa locītavas artrīti un artrozes.  Košanas muskulatūras    
    išēmijas sindroms. 
5. Vaskuliti . Klasifik ācija. Patoăenēze. Klīniskās formas. Mutes dobuma  
     izmaiĦas. 
6. Metaboliskās artropātijas. Klasifik ācija. Patoăenēze. Klīniskās formas. 
7. Distrofiski – deăeratīvas locītavu un mugurkaula slimības. 
8. Ieskaite 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite 

Literatūra saraksts: 
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1. S.G. West. Rheumatology  secrects. Hanley/Belfus Inc., 1997. 
2. С. Дж. Вест . Секреты ревматологии . Москва , Бином ,1999. 
3. I. Lazovskis, I. SiliĦš. Praktiska reimatoloăija. Rīga, Zvaigzne, 1988. 
4. H.L. Currey. Clinical Rheumatology. Churchill Li vingston, 1990. 
5. P. Cumar, M. Clark. Clinical medicine. London W.B. Sauder Co Litd, 1998. 
6. G. OrĜikovs ar līdzautoriem.. Propedeitika. Rīga, AML/RSU, 2000. 
 

Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs(-a)' ______________________  Hab. MD,  prof. G. Or Ĝikovs 

(paraks(i) (zināmākais grāds,    
                                          akad.amats,    
                                          virds. uzvārds) 

17.10.2005. 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Iekšīgo slimību katedra 
akadēmiskā struktūrvienība 1 fakultātes dome*" 

2005.gada11.aprīlī sēdē, 
protokols Nr.6 

Piezīmes 
' Neattiecas uz doktorantūru. 
" Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
' •* SaskaĦo fakultātes dome, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas 
akadēmiskās struktūrvienībās vai akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 

 
 
 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija: Ievads netradicionālajā 
(integratīvajā) medicīnā (B-kateg.) 
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Akadēmiskā darbā iesaistītās struktūrvienības vadītājs: dr. Igors Kudrjavcevs. 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji: dr. I. Kudrjavcevs.  
 
Studiju priekšmeta klausītāji: RSU Stomatoloăijas fakultātes 4. studiju gada studenti. 
 
Studiju priekšmeta apjoms: 1 k.p.. 
 
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: a) iepazīstināt ar tām integratīvās medicīnas nozarēm, 
kuras ir iekĜautas „Sertificējamo ārstniecisko un diagnostisko metožu sarakstā”; b) 
informēt studentus par dažām ārstēšanas metodēm, kuras šobrīd nav sertificējamas, bet 
ir izmantojamas pasaulē un mūsu valstī. 
Studiju priekšmeta saturs:  
 Integratīvās medicīnas nozaru apskats – pasaulē un Latvijā. 
 Cilvēka morfoloăija un fizioloăija Austrumu medicīnā. 
 Mūsdienu Rietumu zinātniskie atklājumi, saistītie ar medicīnu (apskats).  
 Akupunktūra un cigun - vēsture, filozofija, ārstēšanas un profilakses principi.  
 Homeopātija – vēsture, filozofija, ārstēšanas un profilakses principi. 
 Praktiskas nodarbības cigun un lietišėajā komunikācijā. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi: nodarbību ieskaite. 
Literatūra:  
Ieteicamā literatūra: 

• Chinese Acupuncture and Moxibustion. Foreign Languages Press – Beijing, 
1987.    

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

• 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. 

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

Papildus literatūra 
Žurnāli:  

• BMC Complementary and alternative medicīne (on-line, 
http://www.biomedcentral.com/browse/journals/) 

 
• Традиционная медицина. Восток и Запад. 

 

  
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a)  _____________________ ____dr. I. Kudrjavcevs______ 
     (paraksts)            (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, 

uzvārds) 
18.04.2005.   
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
__Stomatoloăijas fakultātes domes sēdē 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome***  

200_5_.gada_18_.__aprīlis__sēdē, 
protokols Nr.__14       

 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
*** SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās struktūrvienības vai 
akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
                                           Studiju priekšmetu  
                                       programmas    apraksts                                 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums            Tiesu medicīna un tiesu odontoloăija  
Mācību kursa kategorija -                                      B 
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Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs –        asoc. prof. Ojārs Teteris 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  -     Doc., dr.med. Uldis BērziĦš  
                                                                            Privātdoc.,dr. pharm.JevgēĦijs 

Volgrams; 
                                                                                             Asoc.prof.,dr.med.Ojārs 

Teteris         
 
 
Studiju priekšmeta klausītāji -                 Stomatoloăijas fakul. IV kursa studenti 
 
Studiju priekšmeta apjoms -              1 kredītpunkts, 
 
Studiju priekšmeta mērėis – studentiem iegūt priekšzināšanas un praktiskās iemaĦas tiesu 
medicīnas un tiesu odontoloăijas pamatdisciplīnās, kuras nepieciešamas vispārējai ārsta un 
stomatologa praksei        
 

Studiju priekšmeta uzdevumi – sniegt priekšzināšanas tiesu patoloăijā, tanatoloăijā, klīniskajā 
tiesu medicīnā, tiesu odontoloăijā, laboratoriskajās tiesu medicīnas disciplīnās, kā arī 
procesuālajās un tiesiskajās darbībās stomatologu sadarbībai ar izziĦas un tiesu orgāniem    
 
Studiju priekšmeta saturs – skat. Lapu Nr.2 – Lekciju programma, praktiskās nodarbības  
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi: ieskaite- 1 
Prasības klausītājiem – 1) priekšzināšanas anatomijā,  
stomatoloăijā, patoloăijā, traumatoloăijā, farmakoloăijā, toksikoloăijā; loăikā 
                                      2) apmeklēt praktiskās nodarbības un lekcijas    
                                      3) patstāvīgi studēt speciālo tiesmedicīnas literatūru  
                                      4) veikt patstāvīgo darbu 
                                      5) nokārtot ieskaiti 
 
Literatūra – skat. Izmantojamās literatūras sarakstu Lapā Nr.3 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta 
TIESU MEDICĪNA UN TIESU ODONTOLOĂIJA saturs  
 

Stomatoloăijas Fakultātes 4. KURSA STUDENTIEM 
                                                    2005./2006.akad.g. 
Studiju priekšmeta tēmu satura rādītāji  
LEKCIJAS – 14 st 
 
 

1. Tiesmedicīnisko ekspertīžu organizācija un struktūra Latvijā Tiesmedicīnisko 
      Ekspertīžu procesuālie pamati………………………………………           2 st 
2. Tiesu stomatoloăijas pamatuzdevumi un aktuālie jautājumi……………     2 st 
3. Tiesmedicīniskā  traumatoloăija. Mehānisku traumu mehanoăenēze. 

Transporta traumas. Traumas krītot no augstuma. Krimināltraumas ……   2 st 
4. Galvas un sejas traumas patomorfoloăija un mehānismi…………………  2 st 
5. Mehāniskas asfiksijas. Elektrotraumas. Augstas un zemas temperatūras  
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iedarbība………………………………………………………………         2 st 
6. Saindēšanās…   ………………………………………………………          2 st 
7. Personu identifikācija. Vecuma noteikšanās metodes un stomatoloăijas  
       nozīme tajās……………………………………………………………..     2st     

   
 

                      PRAKTISKIE DARBI – 14 ST  

1. Ārsta un stomatologa uzdevumi līėa apskatē notikuma vietā. Iepazīšanās ar  
       tiesmedicīnas centru…………………………………                     3,5 st 
2. Līėu tiesmedicīniskās ekspertīzes. Stomatologu  līdzdalības aspekti  līėu 
       ekspertīzēs. Līėu ekspertīzes mehānisku u.c. traumu gadījumos…. 3,5 st 
3. Miesas bojājumu smaguma pakāpju novērtējums sejas un zobu traumu 
       gadījumos;šauti ievainojumi…………………………………… …3,5 st 
4. Bojājumi ar asiem priekšmetiem;Peronības identifikāčija pēc stomatoloăiskā  
      statusa……………                                                                             3,5 st 
 
 
         Ieskaite:                                                                          0,5 h/1 stud.                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatūras saraksts 

IETEICAMĀ LITERATŪRA 

1. Teteris O. Tiesu medicīnas esence. Rīga, 2004. 
2. Forensic odontology. Amer.Soc. of FO,1992  
3. Tiesu    medicīniskās     ekspertīzes       kārtība      noteicošās      instrukcijas. LR 

Labkl.min.VD,Rīga,2001 
4. Pašinjans G.A.,Harins G.M. Tiesu medicīna.Mācību grāmata stomatoloăias fakultātes 

studentiem,medicīnas augstskolām,Maskava,GEOTAR-MED,2001 (krievu val.)  
5. Tiesu stomatoloăija (jebkuras valsts izdevumos) 
6. LR Kriminālprocesa likums, 2005 

                    

 Papildus literatūra 
7. V.Šmits. Līėa apskate notikuma vietā. Rīga, LPA,1994, 146 lpp 
8. A. DeĦkovskis, A.Matiševs. Tiesu medicīna, Rīga, Zvaigzne, 1981,408 lpp 
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9. A.Kavalieris,O.Teteris, V.Volksone u.c. Tiesu ekspertīzes Latvijā. Rīgā,LPA,2001,85 
lpp 

 

Metodiskie materiāli 
10. Līėa tiesmedicīniskā izmeklēšana, 1997, Rīga, LMA  
 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs__________.        Dr. med. Asoc. prof. O. Teteris 
 
16. _10__2005__. 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa Universitātes 
__Tiesu medicīnas katedra__ 
2005__. gada_8.10. sēde, 
protokols Nr._4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 
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Studiju priekšmeta programmas apraksts*  
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – KATASTROFU       
MEDIC ĪNA (B) 
 
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs(-a) – profesors Indulis Vanags 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Profesors Indulis Vanags 

Asoc. profesors Viesturs Liguts 
Asoc. profesore AntoĦina Sondore 
Docente Biruta Mamaja 
Docents Egons Daugulis 
Asistents Roberts Spručs 
Asistents OĜegs SabeĜĦikovs 

Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – 
 Stomatoloăijas fakultāte, 4. studiju gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1 kredītpunkts 
 
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem pamatzināšanas par katastrofu medicīnas 
organizatoriskiem pamatiem, materiāli-tehnisko nodrošinājumu, cietušo vispārējā 
stāvokĜa novērtējumu, medicīniskās šėirošanas un ārstēšanas pamatprincipiem. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi – izprast katastrofu medicīnas sistēmas kā vienotas valsts 
katastrofu sistēmas sastāvdaĜas organizatoros pamatus un darbības principus, izprast 
katastrofu veidu īpatnības, apgūt katastrofu medicīnas sistēmas materiāli-tehnisko 
nodrošinājumu, apgūt cietušo vispārējā stāvokĜa klīniskā novērtējuma un šėirošanas 
principus katastrofu apstākĜos, apgūt neatliekamās medicīniskās palīdzības principus un 
apjomu notikumu vietā, transportēšanas laikā uz slimnīcu un slimnīcās, dot 
pamatzināšanas par dzīvības uzturēšanas pamatprincipiem katastrofu apstākĜos - elpceĜu 
caurejamības nodrošināšana, elpošanas funkcijas, asinsrites uzturēšana, smagu traumu 
pacientu neatliekamā medicīniskā aprūpe (reanimācijas protokols).  
 
Studiju priekšmeta saturs – Lekcijas 10 stundas, praktiskās nodarbības 18 stundas -
katastrofu medicīnas organizatoriskie un klīniskie pamati: likumdošana, aprūpes līmeĦi, 
medicīniskajā aprūpē iesaistīto spēku organizatorā shēma. Riska novērtējums, gatavība, 
riska mazināšana. Plānošana. Cietušo identifikācija, izmeklēšana un primārā palīdzība 
notikuma vietā. Cietušo medicīniskās šėirošanas grupas. Cietušo primārā izmeklēšana 
un aprūpe. Cietušo pārvietošana un transportēšana. Hospitālās aprūpes etaps. 
Medicīniskā dokumentācija. Medicīnisko iestāžu darba īpatnības radioloăisku un 
ėīmisku katastrofu gadījumos. Aizsardzība un drošība. Glābēju un medicīniskā 
personāla aizsardzība, cietušo un iedzīvotāju aizsardzība. Medicīniskās palīdzības 
sniedzēju individuālais ekipējums. Medicīnisko instrumentu, aparatūras un 
medikamentu minimums, atbilstoši medicīniskās aprūpes etapam. Smagu traumu 
protokols katastrofu apstākĜos. ElpceĜu caurlaidības nodrošināšana. Elpošanas funkcijas 
un cirkulācijas uzturēšana. Vispārējie cirkulatoriskā šoka terapijas principi.  
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 
 
Literatūras saraksts: ieteicamā literatūra: 1) Lekciju un praktisko nodarbību materiāli; 
papildus literatūra: 1) Advanced Trauma Life Support. Course for Physicians. Raymond 
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H.Alexander, Herbert S.Pructor, 1995.; 2) Traumas pacients. D.KrieviĦa redakcijā. 
2000.  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs(-a)    Asoc. profesors V. Liguts                                                              

(zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds)                 

(paraksts) 

  
28.08.2005.    
 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Anestezioloăijas un reanimatoloăijas katedras  
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome**  

2005.gada24.augusta sēdē, 
protokols Nr.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
 
 
Veidlapa  Nr. M – Integr.                                                                Rīgas StradiĦa 
universitātes 

Dekānu padomes 
2005.gada “21.”novembra sēdē 

Protokols Nr. 13. 
 

APSTIPRINĀTS 
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Rīgas StradiĦa universitātes 
2005.gada. “13.”decembra sēdē 

Protokols Nr.1-2/13.12.2005                                                                                                    
 
 

Integrētā  studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  
Neiroloăija un neiroėirur ăija (B) 

 
Studiju priekšmeta kods –  
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītās struktūrvienības –  

Neiroloăijas katedra 
Neiroėirur ăijas katedra 

 
Studiju priekšmetā integrētās programmas –  

Neiroloăija 
Neiroėirur ăija 

 
Studiju priekšmeta klausītāji ( fakult ātes, studiju programma, studiju gads) –  

SF, Zobārstniecība, 4 studiju gads 
 
Studiju priekšmeta programmas apjoms (kredītpunktos) – 2KP 
 
Studiju priekšmeta mērėus, uzdevumus, saturu un pārbaudījumu veidus skat. integrēto 
studiju priekšmetu programmās. 
 
 
Integrētās studiju priekšmeta programmas vadītājs:_____doc. A. Millers____ 
200_5_. gada “17.”oktobrī 
 
SASKAĥOTS  
Rīgas StradiĦu universitātes 
Stomatoloăijas Fakultātes 
                     (fakultātes dome) 

200_5_. gada  “17.”oktobra sēde 
Protokols Nr.17 
 
 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
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2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts* 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  NEIROLOĂIJA (B) 
 
Neiroloăijas katedras vadītājs – docents Andrejs Millers 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  

Asoc.prof. I.Logina 
Doc. E.Smeltere 
Doc. A.Millers 

 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  

Stomatoloăijas fakultātes (SF) studenti, 
4.mācību gads 

 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1 KP 
 

Studiju priekšmeta mērėis –   
 

Sniegt SF studentiem zināšanas par galveno nervu 
sistēmas slimību patoăenēzi un ārstēšanas 
principiem. 

 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  
 

1. uz klīniskās neiroanatomijas un 
neirofizioloăijas datiem pamatot topisko 
diagnozi; 

2. apgūt neiroloăiskās anamnēzes ievākšanas 
un slimnieka izmeklēšanas metodiku; 

3. izvērtēt slimības diagnozes pamatojumu un 
diferenciālo diagnozi, slimības gaitu un 
prognozi; 

 
Studiju priekšmeta saturs –  
 

1. Kustību funkciju traucējumu sindromi un to 
korekcija. Jušanas traucējumi. Perifērās 
nervu sistēmas slimības un vertebrogēnie 
neiroloăiskie sindromi, to korekcija. 

2. Kraniālo nervu bojājuma klīniskās pazīmes 
un stumbra bojājuma sindromi. 

3. Galvas smadzeĦu pusložu bojājumu 
klīniskās pazīmes. Veăetatīvā nervu 
sistēma un autonomi sindromi galvas  

 
apvidū. 
4. Nervu sistēmas infekciju slimības. 
5. Galvas un sejas sāpes. Galvas smadzeĦu 

asinsvadu saslimšanas. 
6. Epilepsija un citi paroksizmālie stāvokĜi. 
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi –  ieskaite 
 
Literatūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra: 
� BērziĦš J., Dumbere R., Kalvelis G., Kravale I. Perifērās nervu sistēmas 

slimības. 1990.,Rīga,  “Zvaigzne”, 230 lpp. 
� EniĦa G., BērziĦš J., PuriĦš J. Nervu sistēmas slimības. I daĜa. 1977., 

Rīga,  “Zvaigzne”, 205 lpp. 
� EniĦa G., BērziĦš J., PuriĦš J. Nervu sistēmas slimības. II daĜa. 1978., 

Rīga,  “Zvaigzne”, 220 lpp. 
� I.Garša. Ievads neiroėirurăijā. 2000, SIA „ Nacionālais medicīnas 

apgāds”, 400 lpp. 
� Supe I. Rokasgrāmata neiroloăijā. 2003., Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 

286 lpp. ISBN 9984-26-12309. 
� Карлов В.А. Неврология  лица. 1991, Москва, ”Медицина”, 285 стр. 
� H.Aide, G.EniĦa. Spondilozes neiroloăisko sindromu klīnika un  

ārstēšana. Met. rek., Rīga, AML, 1994, 12 lpp. 
� G.EniĦa, E.Vītols, M.GodĜevska, E.Smeltere, I.Logina. Neiroloăiskās 

shēmas. Met. rek., Rīga, AML, 1994, 28 lpp. 
� G.EniĦa. Sāpes sejā. Met. rek., Rīga, AML/RSU, 2000, 22 lpp. 
� G.EniĦa, A.Paegle. SmadzeĦu infarkts. Met. rek., Rīga, AML/RSU, 

2000, 15 lpp. 
� G.EniĦa, M.GodĜevska, E.Smeltere, G.Ločmelis. Strutainie meningīti. 

Met. rek., Rīga, AML/RSU, 2000, 7 lpp. 
� V.Keris, H.Aide. Biežākās hiperkinēzes un to ārstēšana. Met. rek., Rīga, 

AML/RSU, 1999, 5 lpp. 
� V.Keris, H.Aide. Galvas smadzeĦu traumu diagnostika un ārstēšana. 

Met. rek., Rīga, AML/RSU, 2000, 9 lpp. 
� I.Logina, E.Vītols. Akūts pēcinfekcijas poliradikuloneirīts jeb Gijēna-

Barē sindroms (Guillain-Barré sindroms). Met. rek., Rīga, AML/RSU, 
2000, 6 lpp. 

� E.Vītols, E.Smeltere.  Mūsdienu standarti epilepsijas diagnostikā un 
ārstēšanā.Met. rek., Rīga, AML/RSU, 2000,  8 lpp. 

� Galvassāpes. Vadlīnijas diagnostikā, diferenciāldiagnostikā, terapijā. 
Sagatav. Latvijas Neirologu Asociācijas Galvassāpju biedrība. 24 lpp. 

� G.EniĦa, L.Ėīse, I.Logina, E.Vītols, G.Baltgaile. Reibonis - vertigo un 
pseidovertigo. Vadlīnijas neirologiem, vispārējās prakses ārstiem, 
otorinolaringologiem. 2002., 23 lpp., ISBN 9984-9625-0-4. 

� M.GodĜevska, G.EniĦa.  Neiroinfekcijas. Pacientu aprūpe un ārstēšana. 
Vadlīnijas neirologiem un ăimenes ārstiem. LNA, 2002., 23 lpp. 

� I.Logina, E.Smeltere. Autonomās (veăetatīvās) nervu sistēmas bojājumu 
klīniskās izpausmes. Met.rek., Rīga, AML/RSU, 2002., 21  

lpp. 
 
 
 
� I.Logina, E.Smeltere, A.Millers. Kraniālo nervu bojājuma sindromi un 

to izmeklēšana. Met.rek. – Rīga: RSU, 2005, lpp.. 
� Huges R.A.C. – Neurological Emergencies. 4th Ed., 2003, BMI Books, 

479 p.p. 
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� Lindsay K.W., Bone I. Neurology and Neurosurgery Illustrated. 4th Ed., 
2004, Elsevier Ltd, 598 p.p. 

� Adams R.D., Victor M. Principles of Neurology. Ed 1981, 1985, 1989, 
1993, 1997, 2001. McGraw-Hill, N.-Y., St Luis, S FR, Anel. e. c., 
p.1286. 

� Brumback R.A. Neurology and Clinical Neuroscience. Oclahoma notes; 
1993. Springer Verlag, NY, Berlin, Heidelberg,London, Paris, Tokyo, 
Barselona, Budapest; 220 p. 

� Donaghy M. Neurology. 1997, Oxford University Press Inc., New York, 
p.221. ISBN 0 19 2627953. 

 
- papildus literatūra 
 

� EniĦa G., GodĜevska M., Smeltere E., Neiroloăiskie sindromi. 
SmadzeĦu garozas un VNS bojājumi. 1989., Rīga,  “Zvaigzne”, 205 lpp. 

� Hacke W. (Ed.). Neurocritical care, 1994., Springer V., Berlin, Heidelb., 
1044 p. 

� Rowland L.P. Merritts textbook of neurology. 1989, Ed. 8, 
Lea&Febiger, 984 p. 

� Smith R. Essentials of neurosurgery, 1980, B.Lippincott Comp., Phyl., 
Toronto, 321 p. 

� Weiner W.J., Goltz C.G., Neurology for the non-neurologist, 1989,  
J.B.Lippincott Co, Phyl., 377 p. 

� Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. 1988, М., 
Медицина, 214 стр. 

� Гринио Л.П., Агафонов Б.В. Миопатии. 1997, М., Медицина, 214 
стр. 

� Карлов В.А. Терапия нервных болезней. 1987. М., Медицина, 511 
стр. 

� Коллинз Р.Д. Диагностика нервных болезней. 1986, М., Медицина, 
238 стр. 

� Лебедев В.В., Быковников Л.Р. Руководство по неотложной 
нейрохирургии. 1987, М., Медицина, 335 стр. 

� Опешкевич Ф.В., Опешкевич А.Ф. Нейрохирургия. Операции на 
головном мозге.1993, Высшая школа, Минск, 293 стр. 

� Пеплок Дж. Н., Майер Э.К. Неотложная неврологическая помощь в 
детском возрасте. 1988, М., Медицина, 575 стр. 

� Перкин Г.Д. Диагностические тесты в неврологии, 1994, М., 
Медицина, 298 стр. 

� Скоромец А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной 
системы. 1989, М., Медицина, 320 стр. 

� Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной 
системы. 1996, изд.8, Техлит, 247 стр. 

� Шанько Г.Г., ред. Бондаренко Е.С. Неврология детского возраста. 
1990, Высшая школа, Минск, 560 стр. 

� Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, С.Г. Бурд. Неврология и 
нейрохирургия. Москва, ”Медицина”, 2000, 655 стр. 

� F.Mongini. Headache and Facial Pain. 1999. Thieme. Stuttgart, New 
York, 292 p. 
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� H.Aide, R.Bricis, D.Vanaga. Torakalăija: cēloĦi, klīniskās izpausmes, 
diagnostika, ārstēšana. Met. rek., Rīga, AML/RSU, 2000, 11 lpp. 

� G.EniĦa, E.Smeltere, I.Logina. Vaskulārās demences diagnostiskie 
kritēriji. Met. rek., Rīga, AML/RSU, 1999, 2 lpp. 

� G.EniĦa, E.Vītols, I.Logina, E.Smeltere. Bērna nervu sistēmas 
izmeklēšanas metodika un slimības vēstures shēma. Met. rek., Rīga, 
AML/RSU, 1999, 10 lpp. 

� G.EniĦa, E.Jurēvica. SmadzeĦu attīstības anomālijas. Met. rek., Rīga, 
AML/RSU, 2000, 14 lpp. 

� G.EniĦa, L.Smeltere, A.Paegle. Hromosomu slimības (sindromi). Met. 
rek., Rīga, AML/RSU, 2000,       20 lpp. 

� V.Keris, H.Aide, J.OzoliĦš.  Spinālo saknīšu bojājumu ārstēšana. Met. 
rek., Rīga, AML/RSU, 1999, 9 lpp. 

� V.Keris, H.Aide. Spontānu intrakraniālu asinsizplūdumu ārstēšana. Met. 
rek., Rīga, AML/RSU, 1999, 5 lpp. 

� I.Logina, J.BērziĦš. Polineirītiskie un poliradikulārie sindromi. Met. 
rek., Rīga, AML, 1995, 10 lpp. 

� I.Logina, M.GodĜevska. Ērču transmisīvās nervu sistēmas infekcijas. 
Met. rek., Rīga, AML, 1995, 10 lpp. 

� I.Logina. Trīces sindroms. Met. rek., Rīga, AML, 1997, 8 lpp. 
� I.Logina, E.Vītols. Perifērās neiropātijas: aprūpes principi. Met. rek., 

Rīga, AML/RSU, 2000, 9 lpp. 
� E.Smeltere, M.GodĜevska, I.Barkāne. A.vertebralis sindroms. Met. rek., 

Rīga, AML, 1994, 8 lpp. 
� E.Vītols, E.Smeltere. Epileptisko lēkmju klasifikācija. Antiepileptiskie 

līdzekĜi. Met. rek., Rīga, AML, 1997, 9 lpp. 
� E.Vītols, E.Smeltere, I.Logina. Kustību sfēras izmeklēšana. Met. rek., 

Rīga, AML, 1998, 13 lpp. 
� V.Keris., D.Apškalne, H.Aide. Spinālu audzēju klasifikācija, diagnostika 

un ārstēšana. AML/RSU, 2001., 15 lpp. 
� G.EniĦa, I.Blūma. Parkinsona slimība un sindromi.Vadlīnijas 

neirologiem un ăimenes ārstiem. 2002., 11 lpp. 
� Latvijas Neirologu asociācijas Insulta Panelis, vadītāja prof. G.EniĦa. 

Ikdienas aktivitāšu apmācība insulta slimniekam.2003., 32 lpp. 
� Bradley W.G., Daroff R.B., Fenichel G.M., Marsden C.D. Neurology in 

Clinical Practice. 3rd Ed., 2000, Butterworth, Heinemann, Vol.1, 2, 2296 
p.p. 

� Aicardi J. Diseases of the Nervous System in Childhood. Ed 1992, 1996. 
McKeith Press, p.1408. 

� Asbury A.K., McKhann G.M., McDonald W.J. Diseases of the Nervous 
System. Clinical neurobiology, V.1, V.2. Ed 1986, 1992, W.B.Sounders 
Co, Phyl., London, Toronto e.c., p.1619. 

� Hacke W. (Ed.). Neurocritical care, 1994., Springer V., Berlin, Heidelb., 
1044 p. 

� Geraint  Fuller. Neurological Examination. Made Easy. 1st Ed 1993 
(Reprinted 1994, 1995, 1996). P. 213.  ISBN 0 – 443 – 04294 – 2. 

� Patten J. Neurological Differential Diagnosis. 1999,  2nd Ed, Springer 
V., Berlin, London, p.449. 
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� Scherokman B., Cannard K., Miller J.Q. What should a graduating 
medical students know about neurology? Neurology, 1994, V.44, 
p.1170-1176. 

� Weiner W.J., Goltz C.G. Neurology for the non-neurologist, 1989,  
J.B.Lippincott Co, Phyl., 377 p. 

 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a)  _________________Med.zin.dokt., docente Elvīra Smeltere 
     (paraksts)     (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
5.10.2005.     

 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Neiroloăijas katedras____________________ 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome***  

2005.gada 06.septembra sēdē, 
protokols Nr.13-19-6/1      

 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
*** SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās struktūrvienības vai 
akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
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SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005. gada “21.” novembrī 
sēdē, protokols Nr.13 

Veidlapa Nr. M-3 (3) 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005. gada “13.” decembrī 

sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 
 
         Studiju priekšmeta programmas apraksts. 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija: Neiroėirurăija B 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs:              Asoc.prof.J.OzoliĦš 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji: 
                                                                       Prof.V.Keris 
                                                                       Doc. D.Apškalne 
                                                                       As. R.Bricis 
                                                                       As.I.Gārša 
                                                             
Studiju priekšmeta klausītāji:                   Stomatoloăijas fakultāte 
                                                                  IV studiju gads  
 
 
Studiju priekšmeta apjoms:                          1 kredītpunkts 
 
 
Studiju priekšmeta mērėis: iegūt padziĜinātas zināšanas par CNS traumu un ėirurăiski 
koriăējamu patoloăiju. 
 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi: Izprast CNS traumas un ėirurăiski koriăējamas 
patoloăijas būtību. 
 
 
Studiju priekšmeta saturs: Centrālās un perifērās nervu sistēmas ėirurăiski koriăējamas 
patoloăijas. 
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi: ieskaite 
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Ieteicamā literatūra neiroėirur ăijas specialitātē.  
 
1. Benzel E. Spine surgery. – Churchill Livingstone. New York. 1999. – Vol. 1; 2.  

1538 pp. 
2. Gārša I. Ievads neiroėirurăijā. – NMA. Rīga. 2001. – 400. 
3. Greenberg M.S. Handbook of Neurosurgery. – G. Thieme Verlag. Stuttgart. New 

York. 1997. – 535 pp. 
4. Goetz Ch., Pappert E.J. Textbook of Clinical Neurology. – Churchill Levingstone. 

Saunder Company. 1998. – 1162 pp. 
5. KrieviĦš D. (Red.) Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. – NMPC.  Rīga.  

2001. – 350. 
6. Linday K.W., Bone I. Neurology and Neurosurgery ilustrat. – Churchill 

Levingstone. Saunders Company. 1997. – 576 lpp. 
7. Meyer F.B. Atlas of Operative Neurosurgery. – Churchill Livingstone. Saunders 

Company. 1998. – 376 pp. 
8. Merrem G., Goldhahn W. Neurochirurgische Operationen. – J. Ambrosius Beath. 

Leipzig. 1996. – 324. 
9. Narayan R. K., Wilberger J. E., Povlishock J. K. Neurotrauma. 1996. – 1558 pp. 
10. Raimondi A.J. Pediatric Neurosurgery. Theoretical Principles. Art of Surgical 

Techniques. Springer Verlag. 1998. – 1016 pp. 
11. Rengachary S. S., Wilkins R. H. Principles of Neurosurgery. – Mosby – Wolf. 

Hong Kong. 1994. – 510 pp. 
 
Papildus literatūra. 
 
1. Spezler R. F., Koos T. Color Atlas of Microsurgery. – G. Thieme Verlag. Stuttgart. 
New York. 1999. – 600 pp. 
2. Sekhar L., Oliveira E. Cranial Microsurgery. – G. Thieme Verlag. Stuttgart. New 
York. 1999. – 704 pp. 
3. Tew J., van Loveren H. Atlas of operative microneurosurgery. – W. B. Saunders 
Company. Philadelphia. 1994. – 322 pp. 
4. Yasargil M. G. Microneurosurgery. – G. Thieme Verlag. Stuttgart. New York. 
1996. – 526 pp. 
5. Wilkins R. H., Rengachary S. S. Neurosurgery. – Mc Graw – Hill. 1996. – Vol. 1, 
2, 3. 4268 pp. 

 
 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs    __________________    asoc. prof. Jānis OzoliĦš 
 
30.09.2005. 
 
SASKAĥOTS                                                                      
RSU Neiroėirurăijas katedras   
2005.gada 30.septembra 
sēdē, protokola Nr. 1                                                                         
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 SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ėirur ăiskās slimības, 
onkoėirur ăija -  B 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs –  profesors, Dr.habil.med Jānis Gardovskis    
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  asoc.prof. Ralfs Kolītis,  
 doc. Aleksejs TuĜins, asistenti Arnolds Kadišs un Andrejs Brikūns 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – 
  Stomatoloăijas fakultātes profesionālā studiju programma zobārsta 
    grāda iegūšanai studējošie III studiju gadā 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –    2 
 
Studiju priekšmeta mērėis –  Iemācīt studentiem biežākās ėirurăiskās saslimšanas 

galvenās ėirurăijas nozarēs. Radīt izpratni par biežākām 
vienkāršām ėirurăiskām manipulācijām, vietējās anestēzijas 
veidiem, brūču dzīšanas procesu. Iemācīt optimālās rīcības 
noteikumus hospitālās infekcijas profilaksei, medicīniskā 
personāla aizsardzību. Iemācīt onkoloăijas pamatprincipus, 
ėirurăiskās un citus ārstēšanas veidus, biežākās neoplastiskās 
slimības galvenajās ėirurăijas nozarēs. Radīt izpratni par agrīnas 
vēža diagnostikas nozīmi, priekšvēža slimībām un profilakses 
nozīmi. 

Studiju priekšmeta uzdevumi – Iemācīt svarīgākos biežāk sastopamo ėirurăisko un 
onkoloăisko saslimšanu simptomus, svarīgākās diagnostikas 
metodes. Iepazīstināt ar svarīgākajām ėirurăiskās ārstēšanas 
metodēm, citu ārstēšanas veidu iespējām onkoloăisko saslimšanu 
ārstēšanā.   

Studiju priekšmeta saturs – Galvenās tēmas: hospitālā infekcija, personāla 
aizsardzības 

principi, brūču dzīšana – ėirurăiskās ārstēšanas pamatnorise, 
vietējās anestēzijas veidi un pielietojamība, biežākās ėirurăiskās 
manipulācijas. Audzēji – etioloăija, patoăenēze un klasifikācija. 
Audzēju klīnika un diagnostika. Ėirurăiskās un citas ārstēšanas 
metodes audzēju ārstēšanā. Videnes un plaušu biežākās 
ėirurăiskās slimības. Vēdera sienas trūces. Čūlas slimība. Resnās 
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un taisnās zarnas audzēji. Biežākās asinsvadu ėirurăiskās 
slimības. Mūsdienu kardioėirurăijas iespējas. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – īsi izvēles atbilžu testi par svarīgākām tēmām 
praktisko nodarbību gaitā, noslēgumā – ieskate (I). 
 
Literatūras saraksts: 

- ieteicamā literatūra: 
1)Ėirurăija / prof. J.Gardovska red. – Rīga: Latvijas Medicīnas Akadēmija/ Rīgas 
StradiĦa universitāte, Latvijas Ėirurgu asociācija, 2001 
2) Modernās tehnoloăijas ėirurăijā / Prof. J.Gardovska red. – Rīga: Latvijas 

Ėirurgu asociācija, 1999 
3) Madrevica I., KrieviĦš D. Ko darīt? Rīga: Zvaigzne, 1997 
4) Atdzīvināšana / D.KrieviĦa red. – Rīga: NMPC, 2003 
5) Kirk R., Ribbans W. Clinical Surgery in General, 4th ed. London: Elsevier 

Churchill Livingstone, 2004 
6) Lawrence P.F. et al. Essentials of General Surgery, 4th ed. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins, 2005 
7) Волколаков Я. В. Общая хирургия. Рига: Звайгзне, 1989 
8) Гостищев В.К. Общая хирургия. Изд. 3-е, Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2004  

- papildus literatūra:  
1) Beauchamp R.D., Evers B.M., Mattox K.L. Textbook of Surgery: The 

biological basis of modern surgical practice. 17th ed. Philadelphia: 
W.B.Saunders, 2004 

2) Browse N.L. An Introduction to the Symptoms and Signs of Surgical 
Disease. 2nd ed. London: Edward Arnold, 1991 

3) Brunicardi F.C.  et al. Principles of Surgery, 8th ed. New York: 
McGraw-Hill, 2004 

4) Burkitt H.G., Quick C.R.G., Gatt D. Essential Surgery: Problems, 
Diagnosis and Management. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1995 

5) Burnand, K. G. et al. The New Aird’s Companion in Surgical Studies, 
3rd ed. Philadelphia, Elsevier Churchill Livingstone, 2005 

6) Calne R., Pollard S.G. Operative Surgery. – London: Gower Medical 
Publishing, 1992 

7) Gostischev V.K. General Surgery. Moscow: ГЭОТАР-МЕД, 2000 
8) Russell R.C.., Williams N.S., Bulstrode C.J.K. (eds). Bailey & Love’s 

Short Practice of Surgery. 24th ed. London: Hodder Arnold, 2004 
9) Рычагов Г.П., Гарелик П.В., Кремень В.Е.Общая хирургия 

Минск: Интерпрессервис, 2002 
10) Петров С. Общая хирургия. 2-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 

2005 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs ______________   __ asoc. prof., Dr.med. Ralfs Kolītis 
   (paraksts)     (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
___Ėirurăijas katedra_______ 
   akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome 

2005.gada _26_._augusta__sēdē, 
protokols Nr._13-13-6/5__ 
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SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005. gada “21.” novembrī 
sēdē, protokols Nr.13 

Veidlapa Nr. M-3 (3) 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005. gada “13.” decembrī 

sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Pētnieciskā darba 
metodoloăija (B) 
 
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs - Dr.med., profesors Ăirts Briăis 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – asociētā profesore Anita 

Villeruša 
                                                             Lektori: Inese Stars, Inese GobiĦa  
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – 
Stomatoloăijas fakultāte   studiju gads,   semestris. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1 
 
Studiju priekšmeta mērėis –  

ir iepazīstināt studentus ar pētniecības principiem. Iepazīstināt ar pētnieciskā darba 
organizēšanas, izpildes un novērtēšanas etapiem. Veidot studentu zinātnisku, 
sistemātisku un analītisku domāšanu. Mācīt lasīt zinātnisku literatūru un sagatavot 
pētniecības projekta pieteikumu. 

 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  
 

o iepazīstināt ar zinātnisko darbu publicēšanas praksi; 
o ievadīt zinātnisku projektu pieteikumu sagatavošanas un ar to saistīto ētisko 
o aspektu izpratnē; 
o iemācīt formulēt pētījuma hipotēzi un izvēlēties piemērotāko pētījuma dizainu,  
o mērāmās pazīmes; 
o iepazīstināt ar dažādām pieejām datu vākšanā; 
o iemācīt kritiski novērtēt un interpretēt pētījuma rezultātus; 
o apgūt publikāciju veidošanas pamatus. 

Studiju priekšmeta saturs –  
Pētniecības veidi pamat zinātnēs un praksē. Pētniecības nepieciešamības 
pamatojums. Pētniecībā izmantotās metodes. Pētniecības process. Zinātniskā 
lasīšana.  Informācijas avoti pētniecībā. Literatūras apskats. Ētiskie principi 
pētniecībā.  Problēmas izvēle. Pētījuma plāna mērėi un uzdevumi. Hipotēze. 
Pētījuma dizains. Datu vākšanas plāns. Mērījumu veidi.  Datu iegūšanas veidi.  
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Datu apstrādes un analīzes plāns. Pētījuma rezultāti un to interpretācija. Zinātniskā 
darba noformēšana. 

 
  Studiju priekšmeta pārbaudījumi –  ieskaite 
 
Literatūra saraksts: 

1. ieteicamā literatūra 
- Introduction to research Understanding and Applying Multiple Strategies; 

Elizabeth De Poy; Laura N. Gitlin; Mosby A Harcourt Health Sciences 
Company; 1998 

- Māris BaltiĦš, Lietišėā epidemioloăija, Zinātne, 2003. 
- Research Design Qualitative&Quantitative Approaches; John W. Creswell; 

SAGE Publication; 1994. 
- How to research L.Blaxter, Ch. Hughes, M.Tight; Open University Press; USA, 

1998 
- The public health researcher. A methodological guide; Jeanne Daly; Allan 

Kellehear, Michael Gliksman; Oxford University press, 1997 
- Lasmanis A. (2003) „Māksla apstrādāt datus: pirmie soĜi (1.burtnīca)” // Rīga, 

„P&K”, 32 lpp., ISBN 9984-655-69-5 
- KĜaviĦš M., Daija G. 1996. Pētnieciskā darba rezultātu noformēšanas 

pamatprincipi. Rīga: LU. 
 

2. papildus literatūra 
1. Ann Bowling Research methods in health, Second edition, Open University Press, 

2000.  
2. Richard P. Runyon, Audrey Haber, Fundamentals of behavioral statistics,  
      sixth edition, 1988, Random House. 
3. Health interview surveys. Towards international harmonization of methods and 

instruments, 1996, WHO. 
4. Adelheid A.M.Nicol, Penny M. Pexman, Presenting your findings, A practical 

guide for creating tables, American Psychological Association, 1999. 
5. Richard B. Darlington, Patricia M. Carlson, Behavioral statistics, logic and 

methods, 1987, Division of Macmillan, inc. New York, Collier Macmillan 
Publishers, London. 

6. O. KrastiĦš,  Varbūtības teorija un matemātiskā statistika, R. 1978. 
7. Irina Arhipova, Signe BāliĦa, Statistika ekonomikā, Datorzinību centrs, 2003 

 

Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a)  _____________________asoc. prof. A. Villeruša____ 
     (paraksts)           (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, 

uzvārds) 
30.aprīlis 2005.     

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Sabiedrības veselības un epidermotoloăijas katedrā 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome***  

2005.gada 30.septembrī sēdē, 
protokols Nr.13-35-6/10      
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Sāpju medicīna ( C ) 
 
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – docents Andrejs Millers 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – 

Med.zin.dokt., Asoc.prof. I.Logina 
Dr.habil.med., Prof. L. Aberberga-Augškalne 
Med.zin.dokt., Asoc.prof. G.Ancāne 
Dr.habil.med., Prof. I.Vanags 
Med.zin.dokt., Doc.M.Sevastjanova 
Dr.habil.med., Prof. A. Lejnieks 
Dr.habil.med., Prof. V.Keris 
An.Vētra 
Med.zin.dokt., Asoc.prof.I.Zeidlers 
V.Sosārs 
 

 Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  
Stomatoloăijas fakultātes (SF) 
studenti, 4.studiju gads 

 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1 KP  
 
Studiju priekšmeta mērėis –  

Sniegt Stomatoloăijas fakultātes studentiem ievadu un 
pamatzināšanas sāpju medicīnā jeb algoloăijā 

 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Dot zināšanas par galvenajiem sāpju rašanās 
mehānismiem, sāpju veidiem un cēloĦiem, to bioloăisko 
nozīmi, sāpju novērtēšanu. 

2. Dot zināšanas par sāpju slimnieku izmeklēšanu, aprūpi 
un ārstēšanas principiem. 
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3. Iemācīt izmantot iegūtās zināšanas sāpju slimnieku 
aprūpē 

 
Studiju priekšmeta saturs –  
 

1. Ievads sāpju medicīnā un problēmas apskats. Sāpju novērtēšana un pacienta 
izmeklēšana.  

 
2. Sāpju bioloăiskie pamatmehānismi : nocicepcija, percepcija, sāpju vadīšanas 

ceĜi, antinociceptīvie mehānismi, sāpju modulācija  
 

3. Akūtās sāpes: mehānismi, veidi , cēloĦi, to novēršana 
 

4. Hroniskas sāpes: mehānismi, veidi , cēloĦi, to novēršana.  
 

5. Sejas sāpju sindromi – veidi, izpausmes. Sejas sāpju neiropātiskie aspekti 
 

6. Neiropātiskās sāpes – to mehānismi, galvenās atšėirības, terapeitiskā pieeja. 
Galvassāpes. 

 
7. Vēža izraisītās sāpes un paliatīvās terapijas principi  

 
8. Sāpju afektīvie, psiholoăiskie, kognitīvie un uzvedības aspekti, to korekcijas 

iespējas. 
 

9. Multidisciplināraā pieeja sāpju ārstēšanai. 
 

10. Sāpju farmakoterapijas principi 
 

11. Fizikālā un rehabilitācijas terapija algoloăijā, sāpju izraisītās pacienta 
funkcionālās nespējas novērtēšana 

 
12. Sāpju invazīvās terapijas principi – blokādes, operācijas, neirostimulācijas 

metodikas 
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite 
 
Literatūra saraksts: 

- ieteicamā literatūra  
 
 

o Pain : Clinical Updates. www.iasp-pain.org 
o http.//www.efic.org 
o PAIN: IASP žurnāls 
o www.elsevier.com./locate/pain 
o Proceedings of the 10th World Congress of Pain.: IASP Press, 2003. 
o Dworkin R.H., Breibat N.S. Psychosocial Aspects of Pain : a handbook 

for health care providers : IASP Press, 2004 
o Classification of chronic pain, 2nd edition : IASP Press, 1994. 
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o G.IĜėēns Sāpju patoăenētiskie mehānismi. Medikmentozās terapijas 
iespējas : Sāpju terapija, 2003. 

o MIMS. Handbook of pain management : NAPP, 2003 
o McCafferry M., Pasero C. Pain : clinical management, 2nd edition : 

Mosby, 1999 
o Mācību grāmatas atsevišėās disciplīnās atbilstoši tematikai 

 
- papildus literatūra – medicīniskā periodika  

  
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a)  _____________ med.zin.dokt., asoc.prof. Ināra Logina 
     (paraksts)        (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
05.10.2005.     

 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Neiroloăijas katedras 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome**  

2005.gada 06.septembra sēdē, 
protokols Nr.13-19-6/1 
  

 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
*** SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās struktūrvienības vai 
akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
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Veidlapa  Nr. M – Integr.                                                    Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005.gada “21.”novembra sēdē 
Protokols Nr. 13. 

 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
2005.gada. “13.”decembra sēdē 

Protokols Nr.1-2/13.12.2005. 
                                                    
 
 

Integrētā  studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  
Vides un sabiedrības veselība (A) 

 
Studiju priekšmeta kods –  
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītās struktūrvienības –  

Aroda un vides medicīnas katedra 
Terapeitiskās stomatoloăijas katedra 

 
Studiju priekšmetā integrētās programmas –  

Vides veselība 
Sabiedrības aprūpe zobārstniecībā  

 
Studiju priekšmeta klausītāji ( fakult ātes, studiju programma, studiju gads) –  

SF, Zobārstniecība, 5. studiju gads 
 

Studiju priekšmeta programmas apjoms (kredītpunktos) – 2KP 
 
Studiju priekšmeta mērėus, uzdevumus, saturu un pārbaudījumu veidus skat. integrēto 
studiju priekšmetu programmās. 
 
 
Integrētās studiju priekšmeta programmas vadītājs:_____prof. M. Eglīte___ 
 
200_5_. gada “17.”oktobrī 
 
 
SASKAĥOTS  
Rīgas StradiĦu universitātes 
Stomatoloăijas Fakultātes 
                     (fakultātes dome) 

200_5_. gada  “17.”oktobra sēde 
Protokols Nr.17 
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 

 
 
 
                                    Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija  −  Vides veselība, A 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs  − prof.M.Eglīte 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  −  prof. M.Eglīte 
                                                                                 −  asoc. prof.B.Aulika 
                                                                                 −  asoc. prof.J.Dundurs 
                                                                                 −  doc. M.Avota 

 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads)  −  

 
Stomatoloăijas fakultāte,  5.studiju gads (9.semestris) 

                                                   
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) −1 KP 
                    
Studiju priekšmeta mērėis −  
studentiem iegūt zināšanas par vides veselības nozīmi, uzdevumiem, pamatjēdzieniem, 
principiem, virzieniem, to izmantošanu praksē.   
 
Studiju priekšmeta uzdevumi   
 
- sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par dažādu vides sastāvdaĜu 

(gaiss, ūdens, uzturs, darba vide) nozīmi, piesārĦojumu, iedarbību uz cilvēka 
organismu, noteikšanu, novērtēšanu un reglamentēšanu; 

- attīstīt klausītāju spējas patstāvīgi, kritiski analizēt, pielietot ekoloăisku 
argumentāciju sava viedokĜa pamatošanai un izmantot praktisku uzdevumu 
risināšanā; 

- rosināt klausītāju interesi par vides piesārĦojumu un veselības saglabāšanu, 
nodrošinot studiju priekšmeta apguvi ar nepieciešamajiem materiāliem un 
metodēm. 
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Studiju priekšmeta saturs 
 
1. Vides veselības pamati. 
2. Gaiss kā ekoloăiska vides sastāvdaĜa. 
3. Ūdens kā ekoloăiska vides sastāvdaĜa. 
4. Uzturs kā ekoloăiska vides sastāvdaĜa. 
5. Darba vide, higiēniskās prasības stomatoloăijā. 
6. Raksturīgākās arodslimības stomatoloăijā. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi   
-    rakstiski un mutiski īsi testi 
-    kolokviji 
-    teorētiskā ieskaite 
 
Literatūras saraksts:   

1. Higiēna.  Prof .Z.Lindbergas red., Rīga, 1991. 
2. M.Eglīte. Darba medicīna. Rīga, 2000. 
3. J.Dundurs. Vides veselība. Gaiss. RSU, 2000. 
4. M.Eglite, I.Jekabsone. Environmental medicine, part I, IOEH, 1998. 
5. M.Eglite, M.Avota, J.Dundurs, I.Jekabsone. Environmental medicine, part II-

Water, IOEH, 1998. 
6. J.Dundurs. Vides veselība. Ūdens. I daĜa, RSU, 2002. 
7. J.Dundurs. Vides veselība. Ūdens. II daĜa, RSU, 2002. 
8. J.Dundurs. Methodic Directions for Practical Works in Environmental Health. 

RSU, 2001. 
9. B.Aulika. Uztura higiēna. RSU, 2001.  
10. J.Dundurs. Environmental Health. Food. RSU, 1998. 
11. M.Eglīte, B.Aulika, J.Dundurs. Kaitīgie arodfaktori stomatoloăijā. RSU, 1999. 
 
Papildus literatūra- 
1. J.Dundurs. Occupational Health Hazards. RSU,1998. 
2. J.Dundurs. Methodic Directions for Practical Works in Occupational Health. 

RSU, 2001 
 
 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītājs  ________________       Asoc.profesors Jānis Dundurs 
                                              (paraksts)                         (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 

5.10.2005. 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Aroda un vides medicīnas katedra 
               ( akadēmiskā struktūrvienība)  

2005.gada 9. septembrī  sēdē, 
protokols Nr.38-6/21  
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SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.” novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 
APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 
2005. gada “13.” decembrī 
sēde, protokols Nr. 1-2/13.12.2005 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un 
kategorija: 

  Sabiedrības veselība un aprūpe zobārstniecībā A 
Akadēmiskā ** strukt ūrvienības vadītājs(a): 

  prof. M. Eglīte 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji: 
  Asoc. prof. E.Senakola 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads):   
 Stomatoloăijas fakultātes, zobārstniecība 5.studiju gada studenti. 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP)  
 Sadarbībā ar stomatoloăisko saslimšanas profilaksi – 1 
Studiju priekšmeta mērėis: 

dot studentiem zināšanas un praktisku sapratni par sabiedrības aprūpes iespējām 
zobārstniecībā, veidot pozitīvu, profesionālu attieksmi pret veselības un mutes 
veselības veicināšanu, palīdzēt izprast un interpretēt epidemioloăisko pētījumu datu 
bāzi lai izveidotu zobārstniecības pakalpojumu klīnisko un profilaktisko iespēju 
nodrošinājumu atbilstoši reālajām iedzīvotāju vajadzībām un prasībām, mācīt plānot 
un izstrādāt profilaktiskās zobārstniecības aprūpes modeli pilsētā, rajonā. 

 Studiju priekšmeta uzdevumi: 
1) Novērtēt veselības veicināšanas un izglītošanas pamatprincipus. 
2) Saprast un būt spējīgam ieteikt profilakses programmas un stratēăijas pretstatā 

ārstēšanas režīmam zobārstniecībā. 
3) Attīstīt kritiskas iemaĦas sava paša veiktā darba izvērtējumam zobārstniecībā. 
4) Izvērtēt atsevišėa indivīda vajadzības pēc zobārstniecības palīdzības un 

profilakses, saskaĦojot to ar visas sabiedrības vajadzībām. 
Studiju priekšmeta saturs: 

1) Ievads sabiedrības veselības aprūpē. 
2) Primārās veselības aprūpes pieeja zobārstniecībā. 
3) Sabiedrība un mutes veselība. 
4) Mutes veselības aprūpes organizācijas principi un modeĜi Eiropā un Latvijā. 

Nacionālā profilakses programma zobārstniecībā. 
5) Mutes veselības veicināšanas, izglītošanas principi un pieejas sabiedrības 

veselības uzlabošanā pasaulē un Latvijā. Fluorīdu pielietojums pasaulē uz 
sabiedrību vērstā stratēăija kariesa profilaksē. Uzturs un uztura politika saistībā 
ar mutes veselību. Smēėēšanas atmešanas un traumu samazinoša politika 
zobārstniecībā. 
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6) Sabiedrības veselības aprūpes aspekti saistībā ar mutes veselību (tendences): 
zobu kariess, periodonta saslimšanas, mutes vēzis, zobu traumas, iedzimti 
emaljas defekti, sejas – žokĜu anomālijas.  

7) Zobārstniecības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un veciem cilvēkiem. 
Kā plānot zobārstniecības aprūpi katrā pilsētā un rajonā? 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi: 

īsi testi un kolokvijs 
Ieteicamā literatūra: 

1. Bourgeois D.M.,Llodra J.C. European Global Oral Health Indicators 
Development Project. 2003 Report Proceeding Quintessence International, 
2004. 

2. Brinkmane A., Senakola E.. Mutes veselības mācību programma skolo’tājiem 
un skolu māsām. Rīga, Landmark, 2001. 

3. Boehme P. et.al. Evidence – Based dentistry Deutscher Zahnarzte Verlag PÄV-
Hanser, Köln Muchen, 2000. 

4. Clinical Practice Guideline. Treating Tobacco use and dependence. U.S. 
Department of Health and Human Services. Public Health Service, 2000. 

5. Cohen K.L.; Gift H.C. Disease prevention and Oral Health promotion. 
Munksgaard, Copenhagen, 1995. 

6. Continuous improvement of oral health in the 21st century – the approach of the 
WHO Global Oral Health Programme. The World Oral Health Report, 2003. 

7. Fejerskov O., Kidd E. Dental Caries. The disease and its clinical management. 
Munksgaard, 2003. 

8. Hobdel M. Planning and managing district dental services. Copyright – 
AHRTAG, UK,1988. 

9. Mautsch W., Sheiham A. Promoting Oral Health in Deprived Communities. 
German foundation of International Development, Berlin, 1995. 

10. Murray J.J. Prevention of Oral Disease. Oxford Univ. Press Inc., New York, 
USA, 1996. 

11. Nathe N.C. Dental public health. Contemporary practice for the dental 
hygienist. Prentice Hall, 2001. 

12. Kay E.J. Turning strategy into action. Oral health Promotion Research group, 
Manchester, UK, 1995. 

13. Pine M.C. et al. Community Oral Health. Great Britain – Bath Press, 1997. 

14. Silman J.A. Epidemiological studies: A practical quide Cambridge University 
Press, 1995. 

15. Schon L., Brinkhorn A.S. et al. Oral Health Promotion. Oxford Univ. Press Inc., 
New York, USA, 1993. 

Papildus literatūra: 

1. A report for the European Commission by the International Union for Health 
promotion and education. The evidence of Health Promotion Effectiveness. 
ECSC-EC-EAEC, Brussels – Luxembourg. Part one and two, 2000. 
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2. Bulletin World Health Organization. The International Journal of Public Health. 
September 2005, Volume 83; N˚ 9, 641 – 720. 

3. Council of European Chief Dental Officers – a discussion document. Working 
for Oral Health in Europe. Netherland, 2000. 

4. Downer M.C., Gelbier S., Gibbons D.E. Introduction to dental public health. 
FDI World Dental Press Ltd., UK., 1994. 

5. Eiropas veselība visiem sērija Nr.6 Veselība – 21. Veselību visiem politikas 
pamatnostādens PVO Eiropas reăionam. PVO Eiropas reăionālais birojs. 
Kopenhāgena (tulk. latv.val.), 1999. 

6. Ehrlich A. Nutrition and Dental Health., Delmar publisher Inc., USA, 1994. 

7. E.Senakola, A.Paeglītis. Oral Healthcare Systems in the Extended European 
Union. Latvia. Oral Health Prev. Dent. 2004; 2: 155 0 194.  

8. Gurr M. Nutritional and health aspects of sugars. Evaluation of new findings. 
ILSI Press., Belgium, 1995. 

9. Health through oral health. WHO, FDI Quintessence Publishing Company, 
1989. 

10. Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums 2001/2002, HBSC, Rīga, 2004. 

11. Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu monitorings 1998 – 2002. 
Rīga, 2004. 

12. Petersen P.E., Yamamoto T. Improving the oral helath of older people: the 
approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dent Oral 
Epidemiol, 2005; 33: 81 – 92. 

13. Plamping D., Freed J. Quality in primary dental care: A report of a workshop. 
Joint Dep. Of Community Dental Health and Dental practice., Monograph series 
N.1., UK, 1990. 

14. . Report on the Second Meeting of directors of WHO Collaborating Centres on 
Oral Health (10 –11 April, 2000). WHO, Geneva. 

15. Sabiedrības veselības stratēăija. Projekta variants. Latvijas Republikas 
Labklājības ministrija, 2000. 

16. Senakola E., Brinkmane A. Nacionālā profilakses programma zobārstniecībā 
(projekts), Zobārstniecības Raksti, 1995, Nr.5, 37 – 40 lpp. 

17. Van der Zon C., Van der Heuvel J. Oral care in greying populations. Council of 
European chief dental officers. The Netherlands, The Haque, 2005. 

18. Widström E., Eaton K.A. Systems for the Provision of Oral Health care, 
workforce and costs in EU and EEA. A council of European Chief dental 
officers Survey Stakes. Saarijarvi, 1999. 

Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs (a) ___________ Med.zin. doktors, assoc.prof. Egita Senakola 
    (paraksts)   (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds, uzvārds) 
SASKAĥOTA 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Terapeitiskās somatoloăijas katedra 
Akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
2005.gada 3. oktobrī 
Protokols Nr. 8 
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Veidlapa Nr. M-3 (3) 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.”Novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.”Decembrī 
sēde, protokols Nr.1-2/13.12.2005 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ekonomika un 
uzĦēmējdarbības; A kategorija 
Akadēmiskās** struktūrvienības vadītājs – Ăirts Briăis 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – mag.oec. Māra Kakse 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – 
Stomatoloăijas fakultātes 5 studiju gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis – Sniegt zināšanas un prasmes ekonomikas pamatjautājumos 
un jautājumos par uzĦēmējdarbības būtību, formām, par uzĦēmuma jaudas faktoru 
vadīšanu, dot nepieciešamās iemaĦas uzĦēmuma grāmatvedībā. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi – Mērėa sasniegšanai kursa uzdevumi ir lekciju veidā 
studentiem radīt izpratni par uzĦēmējdarbības būtību, pamatjautājumiem, terminiem, 
plānošanu, dibināšanu u.c. Lekciju laikā iegūtās zināšanas nostiprināt semināros un 
praktiskajās nodarbībās. Katram studentam izstrādāt patstāvīgu darbu- biznesa plānu. 
 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Ievads tirgus ekonomikā; ekonomikas pamatjautājumi. Resursu ierobežotība un 
vajadzības. 

2. Tirgus saimniecības funkcionēšanas vispārējie pamati, īpašuma formu 
daudzveidība. Pieprasījums. Piedāvājums. Līdzsvara cena. 

3. Tirgus un konkurences veidi. 
4. UzĦēmējdarbības būtība un funkcijas. UzĦēmējdarbība un komercdarbība. 
5. Biznesa plāns, tā būtība, nepieciešamība, struktūra, sastādīšanas metodika un 

izmantojamība. 
6. UzĦēmējdarbības vide, uzĦēmuma līdzekĜi un to struktūra. 
7. Ražošanas un realizācijas izmaksas. Pašizmaksa, tās noteikšana. UzĦēmuma 

lielums. 
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8. PeĜĦas būtība un tās ekonomiskais saturs. 
9. UzĦēmējdarbības efektivitāte, to ietekmējošie faktori. Kvalitātes vadības sistēmas 

un to loma efektivitātes paaugstināšanā. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Mutiskas/rakstiskas pārbaudes mācību kursa laikā 
(testi, uzdevumi) un kursa noslēgumā- rakstisks eksāmens. 
 
 
Literatūra 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. A.Klauss. UzĦēmējdarbība. Ventspils, 1998 
6. O.Joksts. Saistību tiesības saimnieciskajos darījumos. Turība, 2003 
7. M.Rūrāne. UzĦēmējdarbības organizācija un plānošana. Turība, 2002. 
8. K.G.Hofs. Biznesa ekonomika. R, J.Rozes apgāds 2002. 
9. Kas Latvijas uzĦēmējasm jāzina par ES? Apgāds Rasa ABC, 2002. 
10. Biznesa plāna ceĜvedis. Pētergailis, 1994. 
 

papildus literatūra 
1. Petrova L., AlsiĦa R. Esi uzĦēmējs! R, Kamene, 1999 
2. G.KeniĦš- Kings “UzĦēmējdarbība”, 1999 
3. Džeims Č. Hanters “Tavs autoritātes spēks”. Jumava, 2002 
4. Dž. Mauls “Biznesa kultūra un etiėete Eiropas valstīs”. J.Rozes apgāds 2003. 
5. G.KeniĦš- Kings “Roku rokā”, 2002 

 
  
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a)  _____________________ __mag. oec. M. Kakse____ 
     (paraksts)           (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, 

uzvārds) 
 
30.septembrī ,2005.    

 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
__Sabiedrības veselības un epidemioloăijas katedra_ 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome***  

2005.gada30.septembrasēdē, 
protokols Nr.13-35-6/10       

 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
*** SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās struktūrvienības vai 
akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
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Veidlapa  Nr. M – Integr.                                                     Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005.gada “21.”novembra sēdē 
Protokols Nr. 13. 

 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
2005.gada. “13.”decembra sēdē 

Protokols Nr.1-2/13.12.2005. 
 
 
 

Integrētā studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  

Kompleksa mutes patoloăijas ārstēšana (A) 
Studiju priekšmeta kods –  
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītās struktūrvienības –  

                                               Orālās Patoloăijas katedra 
 
Studiju priekšmetā integrētās programmas –             Mutes patoloăijas ārstēšana 

Gerontostomatoloăija 
 

Studiju priekšmeta klausītāji ( fakult ātes, studiju programma, studiju gads) – SF, 
zobārstniecība, 5. studiju gads 

 
Studiju priekšmeta programmas apjoms (kredītpunktos) – 3 KP 
 
Studiju priekšmeta mērėus, uzdevumus, saturu un pārbaudījumu veidus skat. integrēto 
studiju priekšmetu programmās. 
 
 
Integrētās studiju priekšmeta programmas vadītājs:___prof. I. Čēma____ 
 
200_5_. gada “17.”oktobrī 
 
 
SASKAĥOTS  
Rīgas StradiĦu universitātes 
Stomatoloăijas Fakultātes 
                     (fakultātes dome) 

200_5_. gada  “17.”oktobra sēde 
Protokols Nr.17 
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Veidlapa Nr. M 3 (3) 
.                                                     Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005.gada “21.”novembra sēdē 

Protokols Nr. 13. 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

2005.gada. “13.”decembra sēdē 
Protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija-       
                                                                      Kompleksa mutes patoloăijas ārstēšana 

                                                                          Mutes patoloăijas ārstēšana  (A) 
  
Akadēmiskās ** strukt ūrvienības vadītājs-                                   prof. I. Čēma 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji-                        Prof. I. Čēma  
                                                                                                              Doc. A. 
Rozenblats 
 
Studiju priekšmeta klausītāji                       Stomatoloăijas fakultāte, Zobārstniecība,   
(Fakultāte, studiju programma, studiju gads)-                                 5. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)-                              2  KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis-  
              Veicināt studentu teorētisko zināšanu pielietojumu praksē, brīvi orientēties 
slimību izpausmju pamatelementos mutes gĜotādā. Balstoties uz savām zināšanām, 
veikt adekvātu diferenciāldiagnozi, izvirzīt galīgo diagnozi un rekomendēt attiecīgu 
slimības ārstēšanu un profilaksi.  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi- 
1) spēt interpretēt slimnieka klīniskās ekstraorālās un intraorālās patoloăiskās pazīmes 
vai simptomus diferenciāldiagnostikas laikā, 
2) noteikt precīzu diferenciāldiagnozi un galīgo diagnozi pēc tam, kad ir izzināta 
klīniskā informācija un veikta klīniskā apskate, 
3) precīzi aprakstīt patoloăiskus mutes mīksto audu bojājumus morfoloăiski, pēc to 
raksturīgās lokalizācijas un krāsas, 
4) ieteikt adekvātu attiecīgās slimības ārstēšanas plānu, kontroles iespējas un 
profilakses pasākumus. 
 
Studiju priekšmeta saturs- 
      1. Slimnieku konsultācijas mutes gĜotādas slimībās. 

2.mināru plāns “Mutes gĜotādas un periorālo audu slimību diferenciāldiagnostika un 
ārstēšana”. 

      2.1. Erozīvi -čūlainās slimības  
      2.2. Vezikulo- bullozās slimības.  
      2.3. ‘’Baltas ‘’ krāsas pamatelementu izpausmju slimības. 
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      2.4 ‘’Sarkanas ’’ krāsas pamatelementu izpausmju slimības 
      2.5. Zilganas, brūnas, melnas, dzeltenas krāsas pārmaiĦas mutes dobumā un 
periorālo audu rajonā. 
      2.6.  Slimības ar verrukozi -papillāru augšanas formu.  

 
Studiju priekšmeta pārbaudījums                       Eksāmens 
Literatūras saraksts:  
      -     ieteicamā literatūra; 

1.  N.K. Wood, P.W. Goaz " Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial 
Lesions". 5th ed., Mosby - year book, 1997. 

2. S.Silverman, L.R. Eversole, E.L. Truelove "Essentials of Oral Medicine". Hamilton 
- London, BC Decker Inc, 2001. 

3. G.Laskaris "Pocket Atlas of Oral Diseases", Thiem, Stuttgart - New York, 1998. 
4. P.J. Lamey, M.A.O. Lewis "A clinical guide to Oral Medicine", British dental 

association, London, 1997. 
5. Л. Шугар, И.Баноци, И.Рац, К.Шаллаи "Заболевания колосем рта" Будапешт, 

1980. 
6. Г.В.Банченко, Ю. М.Максимовский, В.М. Гринин "Язык - зеркало 

организма", Москва, 2000. 
7. K. Bork, N.Hoede, W.H.C. Burgdorf, S.K. Young "Diseases of the oral mucosa and 

lips", W.B. Sounders company, 1996.  
8. J.A. Regezi, J.Sciubba "Oral pathology. Clinical - pathologic correlations", 2nd ed., 

1993. 
9. Ch. Mittermager "Oralpathologic Erkrankungen der Mundregion", Schattauer, 

Stuttgart - New York, 1993. 
 
- papildus literatūra; 

 
Regulārs Orālās medicīnas rakstu pārskats žurnālos: 1) Oral Surgery, Oral Medicine, 
Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology,  
2) Oral Diseases,  
3) Oral Biosciences& Medicine 
4) Quintesence 
Studiju priekšmeta  
Programmas vadītāja                                        Dr.habil. med., prof. Ingrīda Čēma   
                                              (paraksts)                            (zinātniskais grāds, akad. grāds, vārds, uzvārds)  
 

13.09.2005. 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa Universitātes 
0rālās Patoloăijas katedra 
2005. gada_13.septembra sēde, 
protokols Nr.41  
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Veidlapa Nr. M 3 (3) 
.                                                     Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005.gada “21.”novembra sēdē 

Protokols Nr. 13. 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

2005.gada. “13.”decembra sēdē 
Protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 
 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija-  
 Gerontostomatoloăija, A kat.  
Akadēmiskās ** struktūrvienības vadītājs- prof., Dr.habil.med I. Čēma  
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji- doc., Dr. med. J. Lasovskis, DDS 
                asistente J. Lasovska, DDS 
Studiju priekšmeta klausītāji (Fakultāte, studiju programma, studiju gads)-  
 Stomatoloăijas fakultāte, 5. studiju gads  
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)- 1KP 
Studiju priekšmeta mērėis-  

Sniegt studentiem zināšanas par vecu cilvēku organisma īpatnībām, it īpaši 
orofaciālās sistēmas morfoloăiskajām un fizioloăiskajām vecuma izmaiĦām 
un mūsdienu ieteikumiem par orālās patoloăijas integrētās ārstēšanas 
īpatnībām veciem cilvēkiem. 

Studiju priekšmeta uzdevumi- 
Iemācīt studentiem: 

Gerostomatoloăisko pacientu organisma vecuma īpatnības. 
Vispārējās slimības un to medikamentozo terapiju. 
Patoloăisko procesu izpausmes īpatnības. 
Saprast mutes īpatnības. 
Sastādīt integrētu ārstēšanas plānu. 
Psiholoăiski pareizi pamatot un organizēt nosūtīšanu pie speciālistiem, lai 
ārstētu patoloăijas formas, kuras ir vispārējo speciālistu kompetencē 

Studiju priekšmeta saturs- 
1.Gerostomatoloăijas priekšmets, definīcija. Sabiedrības vecuma sastāvanalīze. 
Hroniskais, bioloăiskais un sociālais vecums 
2.Novecošanas anatomiskie un fizioloăiskie aspekti. Sistēmu pamats vecuma 
aspektā. Saistība ar mutes dobuma stāvokli. 
3.Sejas-žokĜu novecošanas īpatnības: 
3.1. Cietie audi; 
3.2. Pulpa; 
3. 3. Periodonts; 
3.4. Mutes gĜotāda; 
3.5. Siekalu dziedzeri. 
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4.Vecu cilvēku vispārējā veselības stāvokĜa novērt ējums. Sistēmu apskats. 
5.Gerostomatoloăijas psiholoăiskie aspekti. Dzīves veida, uztura īpatnības. 
6.Zobu cieto audu ārstēšanas īpatnības veciem cilvēkiem. ART tehnikas 
pielietošana gerontoloăij ā. Protezēšanas īpatnības veciem cilvēkiem. 
7.Anestēzijas un ėirur ăiskas iejaukšanās īpatnības veciem cilvēkiem. Vecu cilvēku 
stomatoloăiskās aprūpes onkoloăiskie aspekti. 
8.Vecu cilvēku stomatoloăiskās aprūpes medicīniskie un sociālie aspekti. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi- semināri un praktiskie darbi  
Literatūras saraksts: 
      -     ieteicamā literatūra: 
 1. S. LiepiĦa “Gerontoloăijas psiholoăiskie aspekti”, R.: RaKa, 1998. 
 2. A.S. Papas, L.C. Niessen, H.C. Chauncey „Geriatric dentistry Aging and 
oral health”, Mosby yearbook, St. Louis - Toronto, 1991. 

- papildus literatūra: 
 Практическая геронтостоматология и гериатрия / М.Л. Заксон, Г.Д. 
Овруцкий, М.И. Пясецкий, А.М. Солнцев. – Киев: Здоровье, 1993. 
  
 
 
 
 
Studiju priekšmeta 
Programmas vadītājs(-a) __________________  Jānis Lasovskis doc., Dr. med____ 
                                          (paraksts)                       (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

 
13.09.2005. 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Orālās Patoloăijas katedra 
akadēmiskā struktūrvienība / fakultātes dome *** 

200_5_. gada 13. septembra sēdē, 
protokols Nr.   41 
 
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 
***  SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās 
struktūrvienības vai  akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
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Veidlapa Nr. M 3 (3) 
.                                                     Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005.gada “21.”novembra sēdē 

Protokols Nr. 13. 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

2005.gada. “13.”decembra sēdē 
Protokols Nr.1-2/13.12.2005. 

 
 
Psihiatrijas un narkoloăijas programma apraksts Stomatoloăijas fakultātes 5.st.g. 

studentiem 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Psihiatrija un 
narkoloăija 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja –  prof. Raisa AndrēziĦa 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  –  prof. R. AndrēziĦa, doc. B. Kupča, 
asist. E. Tērauds, asist. ě. HĜebĦikova, asist. M. Taube 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (fakult āte, studiju programma, studiju gads)- 
Stomatoloăijas fakultātes, psihiatrija un narkoloăija, 5. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms – 1 KP 

Studiju priekšmeta mērėis – sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas par 
psihisko traucējumu un alkohola, narkotiku un medikamentu atkarības etiopatoăenēzi, 
klīniskajām izpausmēm, norisi un ārstēšanas pamatprincipiem, , īpašu uzmanību 
pievēršot senestopātiski – hipohondriskiem traucējumiem un dizmorfofobijām, kuras 
nereti lokalizējas sejas žokĜa apvidū.  

Studiju priekšmeta uzdevumi –  

 1.Sniegt  zināšanas atbilstoši kursa mērėiem. 

2. Sniegt prasmes un iemaĦas, kā pareizi apieties ar garīgi slimiem pacientiem, sniedzot 
viĦiem specializēto stomatoloăisko palīdzību. 

Studiju priekšmeta saturs –  

1. Psihisko saslimšanu simptomi un iezīmes. SSK-10: psihisko traucējumu 
klasifikācija. 

2. Organiski psihiski traucējumi. Etioloăija, patoăenēze, klīn. Izpausmes, norise. 
Alcheimera dēmence. Parkinsona un AIDS dēmence. Vaskulāra dēmence. (F00 
– F09) 

3. Psihoaktīvo vielu izraisītie psihiskie un uzvedības traucējumi alkoholisms, 
narkotiskas vielas, sedatīvie un miega līdzekĜi). Akūtas intoksikācijas klīniskā 
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aina, atkarības sindroms, abstinences stāvoklis, psihotiskie traucējumi. 
Personības un uzvedības traucējumi. Ārstēšana.(F10 – F 19). 

4. Šizofrēnija, šizofrēniskie traucējumi un murgi. Šizofrēnijas klīniskās izpausmes 
un diagnosticēšanas kritēriji, ārstēšanas principi. Šizotipiskie un šizoafektīvie 
traucējumi. (F20 – F 29). 

5. Afektīvie traucējumi. Afektīvo traucējumu etiopatoăenēze, simptomātika. 
Rekurenti depresīvi traucējumi. Distīmija. Ciklotīmija. Antidepresanti. (F30 – 
F39). 

6. Neirotiskie traucējumi. Neirožu jēdziens, etioloăija, norise. Fobiskās neirozes. 
Obsesīvi kompulsīvi traucējumi. Reakcija uz smagu stresu. Adaptācijas 
traucējumi. Somatoformie traucējumi, to vieta zobārstniecības praksē (F40 – 
F48). 

7. Personības un uzvedības traucējumi. Specifiskie personības traucējumi. 
Paradumu un dziĦu traucējumi. Seksuālās izvēles traucējumi. (F50 – F59; F60 – 
F69). 

8. Garīgā atpalicības, tās klīniskās izpausmes, varianti, atdiferencēšana no garīgās 
aiztures (F70 – F79). 

9. Psihiskās attīstības, uzvedības un emocionālie traucējumi, kuri sākušies bērnībā 
un pusaudžu vecumā. Bērnu autisma  sindroms. Hiperkinētiskie traucējumi. 
Neirotiskā rauste. Neirotiskā stostīšanās. Neirotiskā enurēze un enkoprēze. 

10. Studiju priekšmeta pārbaudījumi – 

• Zināt par senestopātiski – hipohondriskajiem traucējumiem, kuri var lokalizēties 
sejas, žokĜu un zobu apvidū. 

• Prast nosūtīt šādus pacientus uz konsultāciju pie speciālistiem – psihiatriem. 

Prasības klausītājiem –  

� Atbildēt uz jautājumiem par medicīnas psiholoăijas un psihoterapijas pamatiem, 

� veikt 1 mikrokurāciju, novērtēt pacienta stāvokli, nepieciešamo palīdzību. 

Ieteicamā literatūra –  

1. AndrēziĦa R., Metodiskie norādījumi psihofarmakoterapijā. Rīga, 1997., 18 lpp. 

2. Anthony W., Cohen M., Farkas M. Psihiatriskā rehabilitācija. Tallina, 1998., 362 lpp. 

3. Eglītis I., Vispārējā psihopatoloăija, Rīga: Zvaigzne, 1986. 

4. Eglītis I., Psihiatrija. Rīga: Zvaigzne, 1989. 

Papildus literatūra   1. Vetterbergs L., Psihiatrija. 1997., 171 lpp. 
Studiju priekšmeta  

programmas vadītāja _________________     prof. R. AndrēziĦa 
    (paraksts) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Psihiatrijas un narkoloăijas katedras  
2005. gada _23_._08_sēdē 
Prot. Nr. _9__. 
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Veidlapa  Nr. M – Integr.                                                    Rīgas StradiĦa universitātes 
Dekānu padomes 

2005.gada “21.”novembra sēdē 
Protokols Nr. 13. 

 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 
2005.gada. “13.”decembra sēdē 

Protokols Nr.1-2/13.12.2005. 
 
 
 

Integrētā  studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –  
Sistēmu slimību izpausmes mutes dobumā un ādā (B) 

 
Studiju priekšmeta kods –  
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītās struktūrvienības –  

Orālās Patoloăijas katedra 
Dermatoveneroloăijas katedra 

 
Studiju priekšmetā integrētās programmas –  

Dermatoloăija  
Sistēmu slimības mutes dobumā 

 
 
Studiju priekšmeta klausītāji ( fakult ātes, studiju programma, studiju gads) –  

SF, Zobārstniecība, 5. studiju gads 
 

Studiju priekšmeta programmas apjoms (kredītpunktos) – 2KP 
 
Studiju priekšmeta mērėus, uzdevumus, saturu un pārbaudījumu veidus skat. integrēto 
studiju priekšmetu programmās. 
 
 
Integrētās studiju priekšmeta programmas vadītājs:___prof. I. Čēma______ 
 
200_5_. gada “17.”oktobrī 
 
SASKAĥOTS  
Rīgas StradiĦu universitātes 
Stomatoloăijas Fakultātes 
                     (fakultātes dome) 

200_5_. gada  “17.”oktobra sēde 
Protokols Nr.17 
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Veidlapa Nr. M-3 (3) 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.”Novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.”Decembrī 
sēde, protokols Nr.1-2/13.12.2005 

Studiju priekšmeta programmas apraksts* 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Dermatoloăija B 
Akadēmiskās ** struktūrvienības vadītājs – prof. A. Rubins 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –  asoc. prof. I. Mikažāns. 
Studiju priekšmeta klausītāji (Fakultāte, studiju programma, studiju gads) – 
Stomatoloăijas fakultāte, Zobārstniecība, 5. kurss 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1 KP 
Studiju priekšmeta mērėis – Dot papildus zināšanas par pārmaiĦām ko izraisa 
iekšėīgās slimības ādā. 
Studiju priekšmeta uzdevumi – apmācīt studentus augšminēto stāvokĜu un ādas, 
izmaiĦu analīzē. 
Studiju priekšmeta saturs – 6 lekciju stundas 
1. Endokrīnās, metabolās saslimšanas un korespondējoši ādas bojājumi. 
3. Hematoloăisko slimību izpausmes uz ādas.  
5. Onkoloăisko slimību izpausmes uz ādas. Paraneoplastikas reakcija. 
8 stundas praktiskās nodarbības: 

1. Pubertātes, grūtniecības, senīlu procesa izpausmes ādā, mutes dobumā. 
2. Ādas krāsas, nagu un matu izmaiĦas. 
3. Neiroloăisko un psihogēno stāvokĜu izpausmes ādā. 
4. KuĦăa – zarnu trakta slimību izpausme. 
5. Kardiovaskulāro slimību izpausmes ādā. 
6. Vitamīnu deficīta izpausmes ādā. 
7. ādas slimnieka diēta. 
8. Ieskaite 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Mācību kursa laikā: kolokviji. Starpkolokviju 
periodos – kontroldarbi. Nobeiguma pārbaudījums – ieskaite. 
Literatūras saraksts: 

- ieteicamā literatūra: 
1. Dz. Branta, J. FroĜenko, R. Gūtmane, V. Rožkalns, Dermatoloăija un 

veneroloăija, I daĜa Dermatoloăija, “Zvaigzne”, Rīga 1997. 
2. Dz. Branta, J. FroĜenko, R. Gūtmane, V. Rožkalns, Dermatoloăija un 

veneroloăija, IIdaĜa Veneroloăija, “Zvaigzne”, Rīga 1997. 
3. P. VasariĦš, A. MiltiĦš, Dermatoveneroloăija ăimenes 

ārstiem,Rīga,“Zvaigzne”,1993. 
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4. A. Rubins, R. Gūtmane, D. Sīgels, Ilustrēta rokasgrāmata dermatoveneroloăijā, 
Rīga,“Landmark”, 1996. 

5. I. Mikažāns, Klīniskie sindromi dermatoloăijā, Rīga, “Terras Media”, 1999. 
6. A. Rubina redakcijā, Seksuāli transmisīvās slimības, Rīga, 2001. 
7. A. Rubina redakcijā, Ādas slimības un to terapija, Rīga, 2002.  
8. R. Gūtmane, Dermatoloăijas bilžu grāmata, Rīga, 2002. 
9. T. Habif, Clinical Deramatology, Mos by – Year book, 1996. 
10. Hurzwitz, Clinical Pediatric Dermatology, USA 1993. 
11. Ю.К. Скрипкин и др.,Кожные и венерические болезни, Медицина, 1995 г. 
Том 1.,2.,3.,4. 
12. Lion Fry, An atlas of Dermatology, The Parthenon Publishing Group, London 
1997. 
13. Roland Mark, Practical Problems in Deratology, Mark Dunitz, 1984. 
14. D. Lookingbill, J. Marks, Principls of Dermatology, WB Saunders Company, 
1993. 
15. Karting W Curth H., Diseases of the Skin in Children and adolescents, WB 
Saunders Company, 1979. 
16. Robin Graham-Brown, Tony Burns, Lecture Notes on Dermatology, Blackwell 
Scientific Publication, UK, 1990. 
17. Rona M. MacKIE,Clinical Darmatology, Oxford Medical Publications, 1991. 
18. Arthur Rook, D.S., Wilkinson, Textbook of Dermatology, Blackwell Scientific 
Publications, UK, 1990. 
19. Thomas B. Fizpatick, Arthur Z. Eisen, Dermatology in General Medicine 
(textbook and atlas), 2004.; 

  
- papildus literatūra: 

1. Journal of American Academy of Dermatology  
2. Archivies of Dermatology  

 
Studiju priekšmeta 

Programmas vadītājs(-a) __________________       asoc. prof. I. Mikažāns                                          
(paraksts)                                 (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 

 
4. Oktobrī. 2005. 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
Dermatoveneroloăijas katedra 
2005. gada 4.oktobrī sēdē, 
 
Protokola Nr. L3-4-6/8  
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 
***  SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas akadēmiskās 
struktūrvienības vai  akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
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Veidlapa Nr. M-3 (3)  

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.”Novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.”Decembrī 
sēde, protokols Nr.1-2/13.12.2005 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts* 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija- 

        Sistēmu slimību izpausmes mutes dobumā B 
 
Akadēmiskās ** strukt ūrvienības vadītājs- prof. I.Čēma 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji-    doc. A. Rozenblats 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (Fakult āte, studiju programma, studiju gads)-  
                                                  Stomatoloăijas fakultāte, Zobārstniecība, 5. kurss 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) -              1KP 
 
Studiju priekšmeta mērėis-  
Veidot izpratni par mutes dobuma gĜotādas pārmaiĦu saistību ar vispārējā organisma 
veselības stāvokli. Dot zināšanas par pārmaiĦām mutes dobuma audu uzbūvē un 
funkcijās vispārējā organisma konkrētu slimību gadījumos. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi- 
1. Iemācīt atpazīt pārmaiĦas mutes dobumā, kas saistītas ar konkrētām vispārējā 
organisma saslimšanām. 
 2. Iemācīt diferencēt mutes dobuma gĜotādas saslimšanas no organisma iekšėīgo 
slimību izpausmēm mutes dobumā. 
 
Studiju priekšmeta saturs-  
1.  Kardiovaskulāro slimību izpausmes mutes dobumā (miokarda infarkts, hipertensija,   
aortas koarktācija, temporāls arterīts, iedzimtas sirdskaites) 
 2.  Respiratīvo slimību izpausmes mutes dobumā (ARS, sinusīts, bronhiālā  
  astma, pneimonija, alerăisks rinīts, plaušu audzēji, svešėermeĦi plaušās). 
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3. KuĦăa - zarnu trakta slimību izpausmes mutes dobumā (gastroezofagālais 
atvilnis, akūts un hronisks gastrīts, kuĦăa čūla, divpadsmitpirkstu zarnas čūla, 
enterokolīts, hepatīts, pankreatīts.  
4. PārmaiĦas mutes dobumā pacientiem ar iedzimtiem vai iegūtiem fiziskiem defektiem 
un/vai garīgu atpalicību. Zobārsta taktika šo patoloăiju gadījumos. 
 5. Psihogēno traucējumu izpausmes mutes dobumā (atipiskas sejas sāpes, garšas 
izmaiĦas, maldinoši simptomi, depresija, alkoholisms, narkomānija) 
6. Neiroloăisko slimību izpausmes mutes dobumā (epilepsija, Parkinsona slimība, 
Myasthenia gravis, multiplā skleroze, muskuĜu distrofija, Bella paralīze). 
7. Endokrīno slimību izpausmes mutes dobumā (hipersomatotropisms, augšanas 
hormona deficīts, hipotireoze, tireotoksikoze, hiperparatireoze, hipoparatireoze, 
Kušinga slimība, Adisona slimība, cukura diabēts). 
8. Nieru slimību izpausmes mutes dobumā (glomerulonefrīts, nieru mazspēja). 
   
Studiju priekšmeta pārbaudījumi- 
1. Regulārs individuālais darbs. 
2. Literatūras apskats, tā analīze. 
3. Kursa nobeiguma pārbaude 
Literatūras saraksts: 
      -     ieteicamā literatūra; 
1. Burket's "Oral Medicine. Diagnosis and treatment", 7th ed., J.B.Lippincott 

Company, Philadelphia - Toronto, 1997. 
2.   N.K. Wood, P.W. Goaz " Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions". 

5th ed., Mosby - year book, 1997. 
3.   C. Scully, R.A.Cawson „ Medical Problems in Dentistry.” 4th ed., Wright, 1998 
4.   S. Silverman, L.R. Eversole, E.L. Truelove "Essentials of Oral Medicine". Hamilton 

- London, BC Decker Inc, 2001. 
- papildus literatūra; 
Regulārs Orālās medicīnas rakstu pārskats žurnālos: 1) Oral Surgery, Oral Medicine, 
Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology,  
2) Oral Diseases,  
3) Oral Biosciences& Medicine 
4) Quintesence 
 
Studiju priekšmeta  
Programmas vadītāja                                        Dr.habil. med., prof. Ingrīda Čēma   
                                              (paraksts)                  (zinātniskais grāds, akad. grāds, vārds, uzvārds)  

13.09.2005.- 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa Universitātes 
0rālās Patoloăijas katedra 
2005. gada_13.septembra sēde, 
protokols Nr.41  
Piezīmes 
* Neattiecas uz doktorantūru. 
** Vai akadēmiskā darbā iesaistīta struktūrvienība 
***  SaskaĦo fakultātes domē, ja studiju priekšmeta programmu realizē vairākas 
akadēmiskās struktūrvienības vai  akadēmiskajā darbā iesaistīta struktūrvienība. 
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Veidlapa Nr. M-3 (3) 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.”Novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.”Decembrī 
sēde, protokols Nr.1-2/13.12.2005 

 
 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Integrētā ārstēšanas 
plānošana - B 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs  - Doc. Una SoboĜeva 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs – Prof. Pēteris Apse 
 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  –  Prof. Pēteris Apse 
                                                                                          Doc. Rūta RastiĦa 
 
Studiju priekšmetu klausītāji   (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  
   Stomatoloăijas fakultāte, Zobārstniecība, 5. studiju gada studenti 
 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1  
 

Studiju priekšmeta mērėis – Iemācīt zobu protezēšanas ārstēšanas plānošanu, 
saskaĦot to ar citām disciplīnām, noteikt ārstēšanas secību kā ari prognozēt 
ārstēšanas rezultātu.. 

Studiju priekšmeta uzdevumi-  
Dot studentiem iespēju iemācīties izmantot multi-disciplīnāras zināšanas izstrādāt 
ārstēšanas plānu pacientiem ar protezēšanas vajadzībām, noteikt ārstēšanas secību 
un prognozēt rezultātus. Dot studentiem pieredzi kā analizēt situācijas, kā ari 
komunikācijas iemaĦas ar pacientiem.  

 
Studiju priekšmeta saturs –  
Ārstēšanas plānu nozīme, nepieciešamā informācijas iegāde, ārstēšanas plānošanas 
metode, komunicēt plānu pacientiem mutiski un rakstiski, prognozēšana. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  –– ieskaite. 
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Literat ūra –  
Ieteicamā literatūra:  

1. Lekciju un praktisko nodarbību materiāli; 
2. Prosthodontics. Principles and Management Strategies. ED.: B. Owall, A.F. 

Kayser, G.E. Carlsson.. Mosbay-Wolfe, 1996. 
3. Diagnosis and Treatment in Prosthodontics. W.R. Laney, J.A. Gibilisco. 

Lea&Febiger, 1983 
4. Advanced Removable Partial Dentures. J.S. Brudvik. Quintessence Publishing 

Co., Inc., 1999 
5. Precision Attachments a Link to Successful restorative Treatment. G. Jenkins. 

Quintessence Publishing Co., Inc., 1997. 
6. Fundamentals of Fixed Prosthodontics. H.T. Schillingburg. Quintessence 

Publishing Co., Inc., 1997. 
7. Treatment Planning for the Future: Endodontics, Post and Core, and Periodontal 

Surgery -- or an Implant? George S. Matosian DDS  Journal of the California 
Dental Association. 

 
 
 

 
 

 
Studiju priekšmeta  
Programmas vadītāja  __________                  _____Dr.habil.med., Prof. P. Apse _ 
             (paraksts)   (zinātniskais grāds,  akad.amats, vārds, uzvārds)  

 
 
31.08.2005.                                                               
          
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  
Zobu protezēšanas katedras  
2005.gada 19. septembra sēdē 
protokols Nr. 13- 41-6/09 
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Veidlapa Nr. M-3 (3) 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.”Novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.”Decembrī 
sēde, protokols Nr.1-2/13.12.2005 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Oklūzijas disfunkcija- 
B 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs  - Doc. Una SoboĜeva 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs – Doc. Una SoboĜeva 
 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Doc. Una SoboĜeva 
 
Studiju priekšmetu klausītāji   (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  
   Stomatoloăijas fakultāte, zobārstniecība, 5. studiju gada studenti 
 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1  
 
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem izpratni par košĜāšanas sistēmas 
patoloăiskiem un disfunkcionāliem stāvokĜiem, to diagnostiku un ārstēšanu. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi-  

- iepazīstināt ar košĜāšanas sistēmas disfunkcionāliem un patoloăiskiem 
stāvokĜiem, to ārstēšanas pamatprincipiem; 

- iepazīstināt ar zobu zaudējuma rezultātā deformētas oklūzijas kompleksas 
korekcijas pamatprincipiem; 

   
 
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Temporomandibulārie traucējumi – etioloăija, klasifikācija, terapijas shēma. 
2. Bruksisms – etioloăija, klasifikācija, ietekme uz restaurācijām. 
3. Oklūzijas deformācijas pacientiem ar skartu periodontu, korekcijas shēmas, 

ietekme uz restaurācijām. 
4. Zobu nodilums – kompensācijas mehānismi, oklūzijas vertikālās dimensijas 

restaurācijas pamatprincipi. 
5. Oklūzijas plaknes deformācijas mehānismi, korekcijas pamatprincipi. 
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi  –Kursa noslēgumā rakstisks pārbaudījums . 
 
Literat ūra –  
Ieteicamā literatūra:  

1. Occlusion. Ed.: M. Ash & S. Ramfjord. W.B. Saunders Company, 1995. 
2. Temporomandibular joint and masticatory muscle disorders. Ed.: G.A. Zarb, 

G.E. Carlsson, B. J. Sessle, N.D. Mohl. Munksgaard, 1994. 
3. A Textbook of Occlusion. N.D. Mohl, G.A. Zarb, G.E. Carlsson, J.D. Rugh. 

Quintessence Publishing Co., Inc., 1988. 
 

Papildus literatūra:  
 
1. European Journal of Oral Sciences. ISSN:0909-8836 
2. Journal of Dental Research 
3. The Journal of Prosthetic Dentistry. ISSN:0022-3913 
4. The International Journal of Prosthodontics 

 
 

 
 
 
Studiju priekšmeta  
Programmas vadītāja  _________________   ___doc. U. SoboĜeva______ 
             (paraksts)   (zinātniskais grāds,  akad.amats, vārds, uzvārds)  

 
31.08.2005.       
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  
Zobu protezēšanas katedras  
2005.gada 19. septembra sēdē 
protokols Nr. 13-41-6/09 
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Veidlapa Nr. M-3 (3) 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.”Novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.”Decembrī 
sēde, protokols Nr.1-2/13.12.2005 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – 

Psihosomatiskā medicīna un psihoterapijas pamati, B kategorija 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja – 

asoc.prof.Gunta Ancāne 
 
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  –asoc.prof.Gunta Ancāne, 

asist.Laura meistere 
asist.Monta VasiĜevska 
asist.Ilze SiliĦa 

 

Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – 

Stomatoloăijas  fakultāte, 5. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –2KP 

 
Studiju priekšmeta mērėis – 

dot studentiem zināšanas par cilvēka psihiskās funkcionēšanas 
likumsakarībām un psihisko un somatisko procesu mijiedarbību, kā arī 
iemaĦas psiholoăiskā atbalsta sniegšanā. 

 
Studiju priekšmeta uzdevumi – 

1) dot zināšanas personības, attīstības, vadības, saskarsmes psiholoăijā; 
2) dot zināšanas par psihosomatisko traucējumu un hronisko sāpju 
sindromu stomatoloăijā attīstības modeĜiem;  
3) saskarsmes prasmju attīstīšana. 
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Studiju priekšmeta saturs – personību teoriju pamatkoncepti, pārskats par attīstības 
psiholoăiju, ego un objektattiecību psiholoăiju, afektu teoriju, saskarsmes psiholoăiju, 
attiecību ar pacientu veidošanas pamatprincipiem stomatologa praksē. 
Biopsihosociālais modelis medicīnā. Stress, klīniskie tipi. Izdegšanas sindroms. 
Atbalsta terapija. Placebo efekts. Ētikas un profesionalitātes mijiedarbības aspekti. 

 
 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – 

ieskaite. 
 
Literatūras saraksts: 
 
1. Artūrs Utināns.Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas 

iespējas. Nacionālais apgāds. 2005. 568 lpp. 
2. H.I.Kaplan, B.J.Sadock. Comprehensive textbook of psychiatry/YII. In Vol 2. 2001. 

pp 2804. 
3. Ā.Karpova. Personība. Teorijas un to radītāji. Zvaigzne ABC, 1998. 223 lpp. 
4. Lyle E.Bourne, Jr., Nancy Felipe Russo (1998) Psychology. Behaviors in Context, 

W.W. Norton; 
5. B.Luban-Plozza, W.Poldinger, F.Kroger (1992) Psychosomatic Disorders in 

General Practice, Springler-Verlag; 
6. Daniel Goleman. Emotional intelligence. Bloomsbury. 1995. 
7. Džons Boulbijs. Drošais pamats. Rasa, ABC.1998 
8. J.Kovel. A complete guide to therapy. From psychoanalysis to Behaviour 

modification. Penguin Books. 1991.pp.369. 
9. D.Brown, J.pedder. Introduction to psychotherapy. Routledge.1993. pp. 238 
10. Andris Rubenis. Ētika XX gadsimtā. Zvaigzne ABC.1996. 223lpp 
 
 
 
Studiju priekšmeta 
programmas vadītāja 
med.dokt.,asoc.prof.Gunta Ancāne 

 

 
____06. ___ 10. 2005. 

 
 
SASKAĥOTS 

Rīgas StradiĦa universitātes 

Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras sēdē  
2005.gada 23.augusta sēdē, 

protokols Nr.1 
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Veidlapa Nr. M-3 (3) 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.”Novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.”Decembrī 
sēde, protokols Nr.1-2/13.12.2005 

Studiju priekšmeta programmas apraksts. 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija: 
B (obligātās izvēles) kurss “Efektīva saskarsme ar pacientiem bērnu stomatoloăijā” 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja: 
 prof. R.Care 
Studiju priekšmeta programmā iesaistīties docētāji: 
 dr. Līga KroniĦa 
Fakultāte, studiju programma, studiju gads: 
 Stomatoloăijas fakultāte, zobārstniecības programma 5. studiju gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –2 
Studiju priekšmeta mērėis: 

Sagatavot Stomatoloăijas fakultātes studentus praktiskajiem darbiem bērnu 
stomatoloăijā psiholoăiski netraumējošā veidā. Palīdzēt studentiem apzināties 
savas saskarsmes stiprās un vājās puses darbā ar pacientiem. 

Studiju priekšmeta uzdevumi: 
 Sniegt studentiem zināšanas par verbālās un neverbālās saskarsmes īpatnībām, 
bērnu un pusaudžu vecuma psiholoăiskajām un saskarsmes īpatnībām, sadarbību ar 
bērnu vecākiem zobārstniecībā, stomatofobiju, tās iemesliem un pārvarēšanas veidiem, 
darbu zobārstniecības komandā. ěaut studentiem modelētās situācijās un vingrinājumos 
pārbaudīt savu taktiku darbā ar sarežăītiem pacientiem. 
Studiju priekšmeta saturs: 
 1. verbālās un neverbālās saskarsmes īpatnībām 
 2. bērnu un pusaudžu vecuma psiholoăiskajām un saskarsmes īpatnībām 
 3. sadarbību ar bērnu vecākiem zobārstniecībā 

4. stomatofobiju, tās iemesliem un pārvarēšanas veidiem 
5. darbu zobārstniecības komandā 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi: 
 I - teorētiskā ieskaite.  
Literat ūras saraksts: 
Ieteicamā literatūra: 

1. Omārova S. “Cilvēks runā ar cilvēku” – Rīga: Kamene, 2001. 
2. “Saskarsme ar audzēkĦiem” (mācību līdzeklis) – Rīga: Jumava,1999. 
3. Реан, Артур.  “Психология человека от рождения до смерти.” - Спб.: 

прайм- ЕВРОЗНАК 2002- 656 c. 
4. Рейд М., Хеммерсли Р. «Как развить навыки успешного общения» - 

М..:Изд-во Эксмоб 2003. 
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5. Künkel, Almuth. “Kinder- und Jugendpsychologie in der zahnärztlichen 
Praxis.”- Hannover: Schlueter, 2000.- 143 S. 

6. Chadwick B., Hosey M.T. “Child taming: how to manage children in dental 
practice” – London: Quintessence Publishing, 2003. 

7. Kent G. “The psychology of dental care” – London, Butterworth-Heinemann 
Ltd, 1991. 

Papildus literatūra: 
1. Boulbijs Dž. “Drošais pamats” – Rīga: Rasa ABC, 1998. 
2. Geiselharts R., Hofmane – Burkarta K. “Stresa menedžments. Labākie 

atslābināšanās paĦēmieni” – R.: BALTA eko, 2003. 
3. OzoliĦa Nucho A., Vidnere M. “Stress: tā pārvarēšana un profilakse”. – R.: 

Biznesa Partneri, 2004. 
4. Костина Л. “Игровая терапия с тревожными детьми.”- СПб: Речь, 2003. 
5. Лютова Е., Монина Г. “Тренинг общения с ребёнком (период раннего 

детства)”- СПб.: Речь, 2003. 
6. Лютова Е., Монина Г. “Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.” - 

СПб: Речь, 2003.  
7. Sergl H.G. “Psychologie und Psychosomatik in der Zahnheilkunde”.- 

Muenchen-Wien-Baltimore: Urban&Schwarzenberg, 1996.-298 S. 
8. Froelich R., Bishop F.M., Dworkin S.F. “Communication in the dental office”- 

Saint Louis: Mosby Company, 1976. 
 
 
Studiju priekšmeta  
programmas vadītājs(-a) ________________ __dr. L. KroniĦa 
    (paraksts) (zinātniskais grāds, akad. amats, vārds uzvārds) 
 
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 
___Terapeitiskā stomatoloăijas katedra________ 
Akadēmiskā struktūrvienība/fakultātes dome 
 
2005. gada_3_.__oktobra__sēdē, 
Protokols Nr._8_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 313
 
 

 
 
Veidlapa Nr. M-3 (3) 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.”Novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.”Decembrī 
sēde, protokols Nr.1-2/13.12.2005 

 
Studiju priekšmeta programmas apraksts 

 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Implanti zobu 
protezēšanā - B 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs  - Doc. Una SoboĜeva 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs – Prof. Pēteris Apse 
 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  –      Prof. Pēteris Apse 
 
Studiju priekšmetu klausītāji   (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  
   Stomatoloăijas fakultāte, Zobārstniecība, 5. studiju gada studenti 
 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1  
 

Studiju priekšmeta mērėis –  
Iepazīstināt studentus par dentālu implantiem. Iemācīt pamatprincipus par mutes 
dobuma implantu osseointegrāciju, pacientu izmeklēšanas metodes implantācijai 
un iepazīstināt studentus par protezēšanas veidiem uz implantiem. Iemācīt 
implantu indikācijas un kontrindikācijas, kā ari ilgtermiĦu prognozi.  
 

 
Studiju priekšmeta uzdevumi-  

Dot studentiem iespēju iemācīties par dentāliem implantiem un pacientu 
izmeklēšanas metodēm, lai noteiktu pacientu piemērotību implantiem.  

 
 
Studiju priekšmeta saturs –  
       Implantu osseointegrācijas pamatu principi, pacientu izmeklēšanas metodes, 
implantu balstīti protezēšanas veidi, indikācijas un kontrindikācijas implantiem, 
ilgtermiĦu prognoze. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  –– ieskaite. 
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Literat ūra –  
Ieteicamā literatūra:  
 

1. Lekciju un praktisko nodarbību materiāli; 
2. Osseointegration. Brannemark. Quintescence 
 

 
 
 
Studiju priekšmeta  
Programmas vadītāja  __________                  _____Dr.habil.med., Prof. P. Apse _ 
             (paraksts)   (zinātniskais grāds,  akad.amats, vārds, uzvārds)  

 
 
31.08.2005.                                                               
          
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  
Zobu protezēšanas katedras  
2005.gada 19. septembra sēdē 
protokols Nr. 13- 41-6/09 
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 Veidlapa Nr. M-3 (3) 
 

SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes 

Dekānu padomes 
2005. gada “21.”Novembrī 

sēdē, protokols Nr.13 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Rīgas StradiĦa universitātes Senāta 

2005. gada “13.”Decembrī 
sēde, protokols Nr.1-2/13.12.2005 

 
 

 
 

Studiju priekšmeta programmas apraksts 
 

 
 
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija  –   
        Preprotētiskā ėirurăija – B. 
 
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – prof. A.Skaăers 
          
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  – Prof. A.Skaăers 
         
Studiju priekšmeta klausītāji   (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –  
   Stomatoloăijas fakultāte, Zobārstniecība, 5. studiju gada studenti 
 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 1 KP  
 

Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem zināšanas  par ėirurăiskajām metodēm 
zobu protezēšanas optimizēšanai.  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi –  dot zināšanas par implantiem balstītu zobu 
protezēšanas plānošanu un realizēšanu gadījumos, kad alveolārā izauguma kaulaudu 
nepietiekamība neĜauj realizēt implantoloăijas pamatprogrammu: 

- dot praktiskas iemaĦas pat vienkāršajām alveolārā kaula palielināšanas 
metodikām; 

- dot zināšanas un praktiskās iemaĦas par zobu implantācijas komplikāciju 
profilaksi un ārstēšanu.    

  
Studiju priekšmeta saturs –  

1. Bezzobu žokĜu ėirurăiskā anatomija un morfoloăiskie kritēriji preprotētisko 
operāciju plānošanā  
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2. Mīksto un cieto audu koriăējošas operācijas un implantāti izĦemamo protēžu 
atbalsta uzlabošanai 

3. Alveolārā izauguma palielināšanas operācijas zobu implantātu ievietošanai Zobu 
implantācijas komplikācijas. Sekundāra brūču dzīšana. Implantātu priekšlaicīga 
atsegšanās. Nervu bojājumi. Transplantātu atsegšanās un rezorbcija. Periimplantīti.   
 
 
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi  –  nodarbību ieskaite  
 
Literat ūra –  
 Ieteicamā literatūra:  

1. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery / L.J.Peterson, E.Ellis III, 
J.R.Hupp, M.R.Tucker, 3rd edition/ Mosby, St.Louis, 1998. 

2. Pediatric oral and maxillofacial surgery/ B.Sanders (editor) / Mosby, St Louis, 
1979. 

3. Clinican’s manual of oral and maxillofacial surgery, 2nd edition/ P.H.Kwon, 
D.M.Laskin/ Quintessence, Chicago, 1996. 

4. Minor oral surgery/ Howe G.L./ 3rd ed., Wright, 1993. 
 
  Papildus literatūra: 

 The International Journal of Oral & Maxillofacial implants 
 
 
 
Studiju priekšmeta  
Programmas vadītājs  _________________        Kat.vad.,M.D.habil.med., 
Prof.A.Skaăers 
             (paraksts)   (zinātniskais grāds,  akad.amats, vārds, uzvārds)  

 
 
19.09.2005                                                               
          
 
SASKAĥOTS 
Rīgas StradiĦa universitātes  
Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedras 
2005.gada 19. septembra sēdē 
protokols Nr. 13-17-6/08 
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STUDIJU PROGRAMMĀ „ZOBĀRSTNIECĪBA” 

IESAITĪTIE MĀCĪBU SPĒKI  
 
 

Nr. 
STUDIJU PRIEKŠMETA 

NOSAUKUMS 

 
    DOCĒTĀJI 

ZINĀTNISKAIS 
AKAD ĒMISKAIS 
GRĀDS 

 

1. Ievads specialitātē Ingrīda Čēma 
Ilze PuriĦa 

Profesore, Dr.habil.Med. 
Lektore 

Pamatdarbs 
pamatdarbs 

2. Profesionālā ētika Jānis Lasovskis Docents, Dr. med pamatdarbs 
3. Pirmā Palīdzība Indulis Vanags 

AntoĦina Sondore 
Viesturs Liguts 
Biruta Mamaja 
Egons Daugulis 
Roberts Spručs 
OĜegs SabeĜĦikovs 

Profesors, Dr. habil. med. 
Asoc.prof. Dr. habil.med. 
Asoc. prof., Dr.med. 
Docente, Dr.med. 
Docente, Dr. med. 
Asistents 
Asistents  

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 

4. LatīĦu valoda Aija Zilvestre 
Ināra Ābelīte 
Maija Lagzdone 

Mag. Philol. 
Mag. Philol.  
Lektore 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 

5. AngĜu valoda Ināra Ābelīte 
ĥina Zazerska 
Olga Voika 

Mag. Philol 
Mag. Paed. 
Mag. Paed. 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

6. Cilvēka anatomija Ruta Žagare 
Sarmīte Boka 
Silvija Umbraško 
Ludmila Gavričenkova 

Docente, 
Asoc. prof., Dr. med. 
Docenta v.i. 
Lektore 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 

7. Histoloăija  Māra Pilmane 
JeĜena Krjukova 

Profesore, Dr.habil. med. 
Docente 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

8. Vispārējā medicīniskā ėīmija Aivars Grīnbergs Lektors Pamatdarbs 
9. Medicīniskā bioėīmija Aivars Grīnbergs Lektors Pamatdarbs 
10. Fizika ar biomateriāliem Pauls Butlers 

Imants KalniĦš 
Zenta Avota 

Docents, Dr. phys. 
Docents, Dr.biol. 
Lektore 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

11. Cilvēka bioloăija Ērika Nagle 
Agrita Puzuka 

Docente, 
Asistente 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

12. Dentālā anatomija Jānis Lasovskis 
JeĜena Lasovska 

Docents, Dr. med. 
Asistenta v.i. 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

13. Filozofiskā antropoloăija Vents Sīlis 
Signe Mežinska 
Vija Sīle 
Mairita Biezā 

Lektors 
Lektore 
Asoc.prof., Dr. med. 
Vec. laborante 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

14. Praktiskā anatomija Ruta Žagare 
Sarmīte Boka 
Silvija Umbraško 

Docente, 
Asoc. prof., Dr. med. 
Docenta .v.i. 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
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Ludmila Gavričenkova Lektore Pamatdarbs 
15. Ievads organiskā un 

bioloăiskā ėīmij ā  
Aivars Grīnbergs Lektors Pamatdarbs 

16. Vitamīnu un kofermenta 
bioėīmija 

Aivars Grīnbergs Lektors Pamatdarbs 

17. Cilvēka evolūcija / 
ontoăenētiskie aspekti  

Ērika Nagle 
Agrita Puzuka 

Docente, Dr.biol. 
Asistente 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

18. Datorika un statistika Uldis Teibe 
Imants KalniĦš 

Profesors, Dr. biol.  
Docents, Dr. biol. 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

19. Med.vēsture un deontoloăija Juris Salaks 
Haralds Voskis 

Asoc.Prof., Dr.habil.med 
Asistents, Dr. habil. med. 

Pamatdarbs 
Blakusdarbs 

20. Zobārsta veselību. 
Ergonomikas pamati 

Jānis Lasovskis 
JeĜena Lasovska 

Docents, Dr. med. 
Asistentes v.i. 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

21. Uzvedības kultūra. Etiėete. Ingrīda Čēma Prof., Dr. habil. Med.  Pamatdarbs 
22. Sports veselībai Voldemārs Arnis 

Maruta Hoferte  
Asoc. profesors 
Lektore 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

23. Normālā fizioloăija Līga Aberberga-
Augškalne 
Leons Blumfelds 

Prof., Dr. habil. Med. 
 
Docents, Dr. med. 

Pamatdarbs 
 
Pamatdarbs 

24. Patoloăiskā anatomija Vija Tipaine 
Ludmila Sokolova 
Inta Liepniece-Karele 

Docente, Dr. med. 
Docente, Dr. med. 
Lektore 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 

25. Klīniskā patoloăiskā 
fizioloăija 

Juris Leja 
Andrejs Ancāns 
Daina Lutinska 
Helēna KārkliĦa 

Prof., Dr. habil. Med.  
Docents, Dr. med. 
Lektore 
Lektore 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

26. Mikrobioloăija, imunoloăija, 
virusoloăija 

Valentīna KuzĦecova 
Ilze Strepmane 
Aigars Reinis  

Docente, Dr. med. 
Lektore 
Lektors 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

27. Embrioloăija Māra Pilmane 
Valērija Groma 
JeĜena Krjukova 

Profesore, Dr.habil. med. 
Asoc.prof., Dr.habil.med. 
Docente 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

28. Farmakoloăija ar receptūru Jānis Baltkājs 
Vladimirs Fadejevs 
StaĦislavs Jankovskis 
Ardijs Ranks 

Profesors, Dr. habil. med. 
Asoc. prof., Dr. med. 
Docents, Dr. med. 
lektors 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

29. Operatīvās zobārstniecības 
prekl īniskais kurss 

Maija Kučinska  
Sandra BērziĦa 

Docente. Dr.med. 
Docente, Dr. med. 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

30. Topogrāfiskā anatomija un 
operatīvā ėirur ăija 

Andrejs Skaăers 
Marina Sevastjanova 
Andris Bigestāns 
Gunārs Lauskis 
Ăirts Šalms 

Profesors, Dr. habil. med. 
Docente, Dr. med. 
Asistents 
Asistents 
Asistents 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 

31. Rentgenoloăija-radiolo ăija Māra Sūngaile Asistente Pamatdarbs 
32. Medicīniskā ăenētika Ērika Nagle 

Agrita Puzuka 
Docente, Dr. biol. 
Asistente 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

33. Stomatoloăisko saslimšanu 
profilakse 

Anda Brinkmane 
Egita Senakola 

Asoc. prof., Dr. med.  
Asoc. prof., Dr. med 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

34. Iekšėīgās slimības ar Grigorijs OrĜikovs Profesors, Dr. habil. med. Pamatdarbs 
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propedeitikas pamatiem Ausma RudĦeva 
Konstantīns Pičkurs  

Docente, Dr. med. 
Docente, Dr. med. 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

35. Šūnas enerăētikas pamati Aivars Grīnbergs Lektors Pamatdarbs 
36. Speciālā fizioloăija Leons Blumfelds Docents, Dr. med. Pamatdarbs 
37. Okluzoloăija Una SoboĜeva 

Gints Krāăis 
Guntis Žīgurs 
Aldis Vidžis 

Docente, Dr. med. 
Asistents 
Lektors 
Asoc. prof., Dr. med.  

Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

38. Saskarsmes psiholoăija Vija Sīle 
Vents Sīlis 
Guntis Ėilkuts 

Asoc.Prof. Dr. habil. phil. 
Lektors 
Lektors 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

39. Vispārējā rentgenoloăija  un 
radioloăija 

Māra Sūngaile 
Gaida KrūmiĦa 
Ardis Platkājs 
Aija Teibe 

Asistente 
Profesore, Dr.habil. med. 
Asoc. prof., Dr. med. 
Asistente 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Pamatdarbs 

40. Medicīniskā terminoloăija 
angĜu valodā 

Sarma Cire 
ĥina Zazerska 
Rūta  Lūse  

Lektore 
Mag. Paed. 
Mag. Phil. 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 

41. Histoėīmija patoloăij ā Laila Feldmane Profesore, Dr.habil. med. Pamatdarbs 
42. Infekciju slimības Jāzeps Keišš 

Baiba Rozentāle 
Aija Majore 
Evija Livčāne 
Laimdota Saldava 
Angelika KrūmiĦa 
Velga Ėūse 
Anta Sēle 
Anda Nodieva 
Iveta Ozere 

Asoc. prof., Dr. med. 
Asoc. prof., Dr. med. 
Asoc. prof., Dr. med. 
Docentes v.i. 
Asistente 
Asistente 
Asistente 
Asistente 
Asistente 
Asistente 

Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

43. Vispārējā ėirur ăija  Ralfs Kolītis 
Aleksejs TuĜins 
Arnolds Kadišs 
Andrejs Brikuns 

Asoc. Prof., Dr. med. 
Docents, Dr. med. 
Asistents 
Asistents  

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 

44. Otolaringoloăija Jānis Sokolovs 
Ligija Ėīse 
Gints TomiĦš 
Ivo Tērauds 

Profesors, Dr. habil. med. 
Asoc. prof., Dr. med. 
Asistents 
Asistents  

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

45. Mutes ėirur ăija/Neatliekamā 
Palīdzība 

Andrejs Skaăers 
Ilze Akota 
Egils KorĦevs 
Aldis Rozenblats 
Marina Sevastjanova 
Andris Bīgestāns 
Gunārs Lauskis 
Ăirts Šalms 

Profesors, Dr. habil. med. 
Profesore, Dr. med. 
Profesors, Dr. habil. med. 
Docents, Dr. med.  
Docente, Dr. med. 
Asistents 
Asistents 
Asistents 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 

46. Mutes patoloăijas 
diagnostika  

Aldis Rozenblats Docents, Dr. med. Pamatdarbs 

47. Mutes mikrobioloăija Dagnija Rostoka Ārsts- stomatologs, 
metodiėe 

Pamatdarbs 
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48. Orālā morfoloăija Vija Tipaine 
Ludmila Sokolova 
Inta Liepniece-Karele 

Docente, Dr. med. 
Docente, Dr. med. 
Lektore 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 

49. 
Zobu protezēšana ar zobu 
protezēšanas tehniku  

Aldis Vidžis 
Antra Ragauska 
Gints Krāăis 
Guntis Žīgurs 

Asoc. prof., Dr. med. 
Asistente 
Asistenta v.i. 
Lektors 

Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 
Pamatdarbs 

50. Ortodontija un kraniofaciālā 
ăenētika 

Ilga Urtāne 
Irēne Jirgensone 
Gundega Jākobsone  
Andra Liepa 
Ērika Nagle 

Profesore, Dr. med. 
Docente, Dr. med. 
Docente, Dr. med. 
Docente, Dr. med. 
Docente, Dr. med. 

Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 
Pamatdarbs 

51. Endodontija Rita KundziĦa 
Anda Mindere 

Docente, Dr. med. 
Asistente 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

52. Zobu cieto audu patoloăija. 
Kariolo ăija 

Ruta RastiĦa 
Sandra BērziĦa 
Ingūna Rence-Bambīte 
Ingrīda Krasta 
Ieva Henkūzena  

Docente, Dr. med. 
Docente, Dr. med. 
Asistente 
Asistente 
St. pasniedzēja 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 

53. Sabiedrības veselība un 
aprūpe zobārstniecībā 

Egita Senakola Asoc.prof., Dr. med.  Pamatdarbs 

54. Klīniskā patoloăiskā 
fizioloăija (aktualit ātes) 

Juris Leja 
Andrejs Ancāns 
Daina Lutinska 

Prof., Dr. habil. Med.  
Docents, Dr. med. 
Lektore 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

55. Ekspresdiagnostikas 
aktualit ātes 

Juris Leja 
Andrejs Ancāns 
Daina Lutinska 

Prof., Dr. habil. Med.  
Docents, Dr. med. 
Lektore 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

56. Orālā fizioloăija Aldis Rozenblats Docents, Dr. med. Pamatdarbs 
57. Otorinolaringoloăijas 

aktualit ātes 
Jānis Sokolovs 
Ligija Ėīse 
Gints TomiĦš 
Ivo Tērauds 

Profesors, Dr. habil. med. 
Asoc. prof., Dr. med. 
Asistents 
Asistents  

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

58. Klīniskā imunoloăija Artūrs SočĦevs 
Una Bekmane 

Profesors, Dr. habil. med. 
Asistente 

Pamatdarbs 
Blakusdarbs 

59. Biomateriāli (prot ētika) Guntis Žīgurs lektors Pamatdarbs 
60. Zinātniskais pulciĦš Anda Brinkmane Asoc. prof., Dr. med  Pamatdarbs 
61. Periodontoloăija Ingūna Grīnvalde Asistente Pamatdarbs 
62. Sejas un žokĜu ėirurăija Andrejs Skaăers 

Ilze Akota 
Egils KorĦevs 
Aldis Rozenblats 
Marina Sevastjanova 
Andris Bīgestāns 
Gunārs Lauskis 
Ăirts Šalms 

Profesors, Dr. habil. med. 
Profesore, Dr. med. 
Asoc.Prof. Dr. habil. med. 
Docents, Dr. med.  
Docente, Dr. med. 
Asistents 
Asistents 
Asistents 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 

63. Zobu protezēšana Una SoboĜeva 
Lija LauriĦa 
Antra Ragauska 
Gints Krāăis 

Docente, Dr. med. 
Asistente 
Asistente 
Asistents 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 
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Guntis Žīgurs 
Pēteris Apse 

Lektors 
Profesors, Dr. habil.med. 

Pamatdarbs 
Blakusdarbs 

64. Pediatrija  Dace Gardovska  
JevgēĦija Livdāne 
Valda StaĦēviča 
Eva Platkāja 
Daiga KviĜunas 
Vija Švābe 
Ilze Grope 
Daiga Sviridova 
Irisa VilciĦa 
Iveta Dzīvīte  

Profesore, Dr.habil. med. 
Asoc. prof., Dr. med. 
Asoc. prof., Dr. med.    
Docente, Dr. med. 
Docente, Dr. med.  
Docente, Dr. med. 
Lektore 
Lektore 
Asistente 
Asistente 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 

65. Bērnu terapeitiskā 
stomatoloăija 

Ruta Care 
Jekaterina Gudkina 
Dana Romāne  

Profesore, Dr. med. 
Asistente 
Asistente 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

66. Bērnu ėirur ăiskā 
stomatoloăija 

Ilze Akota 
Natālija Grasmane 

Profesore, Dr. med. 
Docente, Dr. med. 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

67. Ortodontija Ilga Urtāne 
Irēne Jirgensone 
Gundega Jākobsone  
Andra Liepa 

Profesore, Dr. med. 
Docente, Dr.med.,stundu p. 
Asoc.prof., Dr. med. 
Docente, Dr. med. 

Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 

68. Ādas /mutes gĜotādas 
slimības 

Andris Rubīns  
Ilona Hartmane 
Jānis Ėīsis 
Ingmārs Mikažāns  

Profesors, Dr. habil. med. 
Asoc. Prof., Dr. med.  
Docents, Dr.med. 
Asoc. prof., Dr. med.  

Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

69. Klīniskā farmakoloăija Jānis Baltkājs 
Vladimirs Fadejevs 

Profesors, Dr.habil. med. 
Asoc. prof., Dr. med.  

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

70. Mutes dobuma gĜotādas 
slimības 

Ingrīda Čēma 
Aldis Rozenblats 
Guntars Selga 
Tamāra Timofejeva  

Profesore, Dr.habil. med. 
Docents, Dr. med. 
Docents, Dr. med. 
St. pasniedzēja 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 

71. Iekšėīgās slimības ar 
propedeitikas pamati 

Grigorijs OrĜikovs 
 Helēna Mikažāne 

Profesors, Dr. habil. med. 
Asoc. prof., Dr.habil.med.  

Pamatdarbs 
Blakusdarbs 

72. Ievads integratīvajā 
medicīnā 

Igors Kuvdrjavcevs ārsts Pamatdarbs 

73. Tiesu medicīna  Uldis BērziĦš 
JevgēĦijs Volgrams 
Ojārs Teteris 

Docents, Dr. med. 
Privātdocents, Dr. pharm. 
Asoc. prof., Dr. med. 

Blakusdarbs 
Blakusdarbs 
Pamatdarbs 

74. Katastrofu medicīna Indulis Vanags 
AntoĦina Sondore 
Viesturs Liguts 
Biruta Mamaja 
Egons Daugulis 
Roberts Spručs 
OĜegs SabeĜĦikovs 

Profesors, Dr. habil. med. 
Asoc.prof. Dr. habil.med. 
Asoc. prof., Dr.med. 
Docente, Dr.med. 
Docente, Dr. med. 
Asistents 
Asistents  

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 

75. Neiroloăija un neiroėirur ăija  Valdis Keris 
Daina Apškalne 
Raimonds Bricis 
Ingus Gārša  

Profesors, Dr. habil. med. 
Docente, Dr. med. 
Asistents 
Asistents 

Blakusdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 

76. Ėirur ăiskās slimības un Ralfs Kolītis Asoc. Prof., Dr. med. Pamatdarbs 
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onkoėirur ăija Aleksejs TuĜins 
Arnolds Kadišs 
Andrejs Brikuns 

Docents, Dr. med. 
Asistents 
Asistents  

Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 

77. Zinātniskā metodoloăija Anita Villeruša  
Inese Stars 
IneseGobiĦa 

Asoc. Prof.,Dr. med.  
Lektore 
Lektore 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

78 Sāpju medicīna Ināra Logina 
Līga Aberberga-
Augškalne 
Gunta Ancāne 
Indulis Vanags 
Marina Sevastjanova 
Aivars Lejnieks 
Valdis Keris 
Anita Vētra 
Ints Zeidlers 
Vilnis Sosārs 

Asoc.prof.. Dr. med. 
Profesore,Dr. habil. med. 
 
Asoc.prof., Dr. med. 
Profesors, Dr. habil. med. 
Docente, Dr. med. 
Profesors, Dr. habil.med. 
Profesors, Dr. habil. med. 
Ārsts 
Asoc. prof., Dr. med. 
Ārsts   

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 

79. Vides sabiedrības veselība Maija Eglīte 
Brigita Aulika 
Jānis Dundurs 
Marija Avota 

Profesore, Dr.habil. med. 
Asoc. prof., Dr. med. 
Asoc. prof., Dr. med.   
Docente, Dr. med. 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

80. Sabiedrības veselība Egita Senakola Asoc. prof. , Dr. med. Pamatdarbs 

81. Mutes, sejas un žokĜu 
ėirur ăija 

Andrejs Skaăers 
Ilze Akota 
Egils KorĦevs 
Aldis Rozenblats 
Marina Sevastjanova 
Andris Bīgestāns 
Gunārs Lauskis 
Ăirts Šalms 

Profesors, Dr. habil. med. 
Profesore, Dr. med. 
Asoc.Prof. Dr. habil. med. 
Docents, Dr. med.  
Docente, Dr. med. 
Asistents 
Asistents 
Asistents 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 
Blakusdarbs 

83. Ekonomika un 
uzĦēmējdarb ība 

Māra Kakse Lektore Pamatdarbs 

84. Kompleksa mutes patoloăijas 
ārstēšana 

Ingrīda Čēma 
Aldis Rozenblats 

Profesore, Dr.habil. med. 
Docents, Dr. med.  

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

85. Gerontostomatoloăija Jānis Lasovskis  
JeĜena Lasovska 

Docents, Dr. med. 
Asistenta v..i 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

86. Psihiatrija un narkoloăija Raisa AndrēziĦa  
Biruta Kupča 
Māris Taube 
Lubova HĜebĦikova 
Elmārs Tērauds 

Profesore, Dr.habil. med. 
Docente, Dr. med. 
Asistents 
Asistente 
Asistents 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 
Pamatdarbs 
Blakusdarbs 

87. Sist. Slimību izpausmes 
mutes dobumā un ādā 

Aldis Rozenblats Docents, Dr. med. Pamatdarbs 

89. Integrētās ārstēšanas 
plānošana  

Pēteris Apse 
Rūta RastiĦa                                                                              

Profesors, Dr.habil. med. 
Docente, Dr. med. 

Blakusdarbs 
Pamatdarbs 

90. Oklūzija-disfunkcija Una SoboĜeva Docente, Dr. med. Pamatdarbs 
91. Zobu protezēšanas, zobu 

tehniskās laboratorijas kurss 
Aldis Vidžis Asoc. prof., Dr. med. Pamatdarbs 
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92. Psihosomātiskā medicīna un 
psihoterapija 

Gunta Ancāne 
Laura Meistare 
Monta VasiĜevska 
Ilze SiliĦa 

Asoc. prof. Dr. med. 
Asistente 
Asistente 
Asistente 

Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 
Pamatdarbs 

93. Efektīva saskarsme ar 
pacientu bērnu 
zobārstniecībā 

Līga KroniĦa Vec. laborante, zobārste Pamatdarbs 

94. Implanti zobu protezēšanā Pēteris Apse Profesors, Dr. habil. med. Blakusdarbs 
95. Preprotētiskā ėirur ăija Andrejs Skaăers  Profesors, Dr. habil. med. Pamatdarbs 

 
2006.20.02. 
 
 
 
Stomatoloăijas Fakultātes dekāne                                                       prof. I. Čēma 
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Veidlapa Nr. 49-1                                                                                APSTIPRINĀTS 

Stomatoloăijas fakultātes domes sēdē 
2005. gada 17. oktobrī, protokols Nr. 17 

vai 
APSTIPRINĀTU 

Rīgas StradiĦa universitātes 
Mācību prorektors 

_____________________ 
Rīgā ___.___.______________ 

 
 

Rīgas StradiĦa Universitātes 
Stomatoloăijas fakultātes 

attīstības plāns 2005./2006. akadēmiskajam gadam 
 
 

1. Mācību metodiskais darbs 
 
1.1. Studiju priekšmetu programmu satura pilnveidošana.  

1.1.1. Mērėis. Pāreja uz kredītpunktu sistēmu un kvalitātes sistēmas pilnveidošana 
ar Eiropas prasībām atbilstošu materiāli tehnisko nodrošinājumu  Terapeitiskās 
stomatoloăijas, Orālās Patoloăijas, Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas, Ortodontijas un 
Zobu protezēšanas katedrās. 
               Pamatojums: Studiju programmu tuvināšana Eiropas attīstības tendencēm. 
Rektora 2.05.2005 rīkojums N2-3/47 “Par procesa apraksta Nr. 34 “Studiju programmu 
un studiju priekšmetu programmu izstrāde un pilnveidošana “veidlapām”. Studiju 
priekšmetu programmu sakārtošana atbilstoši jaunajām veidlapām M-3 un  
M-4. 
               Atbildīgie: Kursu vadītāji – prof. R. Care, asoc. prof. A. Brinkmane, doc. 
R. RastiĦa, doc. M. Kučinska, asoc. prof. E. Senakola, doc. R. KundziĦa, asist. I. 
Grīnvalde, asist. M. Sūngaile, prof. I. Čēma, prof. I. Urtāne, Doc. A. Rozenblats, doc. J. 
Lasovskis, dr J. Lasovska, Prof. A .Skaăers, Prof. I. Akota, Doc. N. Grasmane,                               
    TermiĦš: 2006. 01.09. 
   

1.1.2. Mērėis: B studiju priekšmetu pilnveidošana. Terapeitiskās stomatoloăijas 
katedrā -B studiju priekšmetu kursu “Vispārējā rentgenoloăija – radioloăija”, 
“Efektīva saskarsme ar pacientiem bērnu zobārstniecībā” – pilnveidošana. Zobu 
protezēšanas katedrā- jaunu priekšmetu izstrāde, esošo pilnveidošana.   

Pamatojums: Studiju programmu pilnveidošana un harmonizēšana. 
Atbild īgais: Kursu vadītāji - asist. M. Sūngaile, dr. L. KroniĦa. 
TermiĦš: 1.01.2006 

 
1.1.3. Mērėis : Valsts pārbaudījumu pilnveidošana. Terapeitiskās stomatoloăijas 
katedrā- Valsts pārbaudījuma praktiskā integrētā eksāmena pārstrādāšana. Zobu 
protezēšanas katedrā- Valsts pārbaudījuma akumulētas daĜas pārstrādāšana, Orālās 
patoloăijas katedrā- orālās medicīnas un patoloăijas jautājumu iekĜaušana integrētā 
pārbaudījumā.     

Pamatojums: Studiju programmu pilnveidošana un harmonizēšana. 
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Atbild īgais: Katedras  vadītāja prof. R. Care, doc. U. SoboĜeva 
TermiĦš: 1.01.2006 
 

1.1.4. Mērėis: Mutes, sejas, žokĜu ėirurăijas katedrā- programmu veidošana    
atbilstīgi Dented (Eiropas Zobārstnieciskās izglītības asociācija) prasībām. 
               Pamatojums: „A Profile for the International Dentist”dok.-240603 un ADEE  
rekomendācijas  sanāksmē Atēnās  izveido (06.-11.09.05).  
               Atbildīgais: Prof.A.Skaăers 
                TermiĦš: 2006.gada maijs 

 
1.1.5. Mērėis: A studiju priekšmetu pilnveidošana. Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas 

katedrā- izveidot jaunu lekciju Zobārstnieciskā palīdzība onkostomatoloăiskiem 
pacientiem ” SF V gada studentiem, A studiju priekšmetu sadaĜā, programmas 
„Onkostomatoloăija” sadaĜā; sadaĜā „Odontogēnie iekaisumi” pārstrādāt lekciju 
„Odontogēni osteomielīti” un sagatavot attiecīgus materiālus praktiskām nodarbībām 
un kolokvijam. Zobu protezēšanas katedrā- tēmu „Preklīnika zobu protezēšanā”, „Zobu 
protezēšana”, „Zobu tehnikas laboratorijas kurss” izdalīšana un pilnveidošana. 

             Pamatojums: Studiju programmu pilnveidošana 
               Atbildīgais: prof. A. Skaăers, doc. U. SoboĜeva 
    TermiĦš: 08.2005, 17.11.2005 

      
    1.1.6. Mērėis: Ortodontijas katedrā- iepazīstināt studentus ar jaunākajām 
kraniofaciālās izmeklēšanas metodēm. 
               Pamatojums: Dot priekšstatu par digitālās rentgenogrāfijas metodes 
izmantošanu ortodontijā. 

   Atbild īgais: RSU Ortodontijas katedras docente G. Jākobsone 
   TermiĦš: 2006./2007. mācību gada 1. septembris 

 
1.2. Jaunu studiju priekšmetu izstrāde. 

 
 1.2.1. Mērėis: Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedrā- B kursā „Preprotētiskā 
ėirurăija” papildināt ar praktiskajām nodarbībām, 8 Stundas. 
             Pamatojums: Studiju programmu pilnveidošana un harmonizēšana  

               Atbildīgais: prof. A. Skaăers 
    TermiĦš: 08.2005 
 
 1.2.2. Mērėis: Izveidot jaunu kursu Medicīniskās bioloăijas un ăenētikas katedrā- C 
kursu, 2. studiju gada studentiem ”DNS in vitro.” 
           Pamatojums: Dot praktiskas iemaĦas DNS izdalīšanai no šūnām un teorētiskās 
zināšanas par DNS izmantošanas iespējām ăenētiskās patoloăijas diagnostikā. 
          Atbild īgais: doc. E. Nagle 
          TermiĦš: 2006./2007. gada rudens semestris  

  
 

1.3. Mācību metodisko materiālu izstrāde 
 

1.3.1.     Mērėis: Metodisko rekomendāciju izstrāde. Terapeitiskas stomatoloăijas 
katedrā- Sagatavot metodiskos materiālus pavairošanai karioloăijā, endodontijā, 
periodontoloăijā, Zobu protezēšanas katedrā- Okluzoloăijā, bezzobu žokĜu 
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protezēšanā, par izĦemamām parciālām protēzēm, par biomateriāliem, par zobu 
slīpēšanu.. 

Pamatojums: Nav pieejamas grāmatas – ārzemju literatūra pietiekošā 
daudzumā un materiālu latviešu valodā. 

Atbild īgais: doc. R. RastiĦa, doc, R. KundziĦa, asist. I. Grīnvalde, doc. U. 
SoboĜeva, doc. A. Vidžis, dr. L. LauriĦa, lekt. G.Žīgurs, prof. P. Apse, dr. G. Krāăis 
       TermiĦš: 2005./2006. m.g. 
 
1.3.2.      Mērėis: Apmācības tehnoloăiju pilnveidošana. Mutes, sejas un žokĜu 
ėirurăijas katedrā- Pakāpeniski modernizēt apmācības tehnoloăiju un  nodrošināt SF 
studentus ar mācību literatūru latviešu valodā. Zobu protezēšanas katedrā- jaunāko 
tehnoloăiju izvērtēšana un ieviešana. 

Pamatojums: Nav mācību grāmatu latviešu valodā un tehnoloăiju ieviešana 
atbilstoši atbilstoši Eiropas standartiem. 

Atbild īgais: prof. A.Skaăers, doc. U. SoboĜeva 
TermiĦš: 15.05.2006 

 
1.3.3. Mērėis: Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedrā izveidot „Eksodontijas” kursu 
SF III  kursam, Multimedia variantā.  
         Pamatojums: Mācību procesa harmonizēšana.  
         Atbildīgais: Prof. A. Skaăers, Doc. M. Sevastjanova 

      TermiĦš: 02.2006 
 

1.4. Citi mērėi mācību metodiskajā darbā 
 

1.4.1. Mērėis: Jaunāko mācību un zinātniskās literatūras ieviešana mācību 
procesā. Terapeitiskās stomatoloăijas un Ortodontijas katedrās - attīstīt un papildināt 
katedras jaunākās  mācību un zinātniskās literatūras apstrādi un jaunākās informācijas 
ieviešanu mācību procesā. 

Pamatojums: Iemācīt studentiem strādāt ar periodisko literatūru un orientēties 
tās kritiskā novērtējumā. 
           Atbildīgais: Kursu vadītāji – prof. R. Care, asoc. prof. A. Brinkmane, doc. 
R. RastiĦa, doc. M. Kučinska, asoc. prof. E. Senakola, doc. R. KundziĦa, asist. I. 
Grīnvalde, asist. M. Sūngaile, prof. I. Urtāne, doc. A. Liepa 
           TermiĦš: 2005./2006. m.g.  

        
1.4.2.  Mērėis: Terapeitiskās stomatoloăijas katedrā- Pasniedzēju kvalifikācijas 
celšana pedagoăijā. 

             Pamatojums: Nepieciešamība katedras pasniedzējiem izglītoties pedagoăijā  
un metodiskā darbā. 
             Atbildīgais: Katedras vadītāja prof. R. Care 
             TermiĦš: 2005./2006.m.g. 
 

1.4.3. Mērėis: Studentu sekmju analīze.  Terapeitiskās stomatoloăijas, Zobu 
protezēšanas, Orālās patoloăijas katedrās katra semestra beigās veikt studentu sekmju 
analīzi un pasniedzēju darba analīzi. 
               Pamatojums: Nepilnību atklāšana un novēršana pasniedzēju un studentu 
darbā semestrī. 
               Atbildīgais: Katedras vadītāji prof. R. Care, doc. U. SoboĜeva, prof. I. Čēma 
               TermiĦš : 2005. gada decembris, 2006. gada jūnijs 
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1.4.4. Mērėis: Terapeitiskās stomatoloăijas katedrā- nodrošināt ar jaunām 

preklīnikas iekārtām (8), preklīnikas telpas, .kvalitatīva studentu teorētisko un praktisko 
apmācības darba veikšanai   
              Pamatojums: Nolietota, nemoderna aparatūra. 
              Atbildīgais: Katedras vadītāja prof. R. Care 
              TermiĦš: 2005./2006.m.g.  

 
1.4.5. Mērėis: Jaunu tehnoloăiju apgūšana Terapeitiskās stomatoloăijas Mutes, 

sejas un žokĜu ėirurăijas katedrās - Modernas sterilizācijas sistēmas uzstādīšana, 
apgūšana un lietošana. 
               Pamatojums: Iekārtu nolietojums 
               Atbildīgais: Katedras vadītāja prof. R. Care, prof. A. Skaăers 
               TermiĦš: Līdz 2006.gada 1. janvārim 
 
1.4.6.   Mērėis: Jaunu tehnoloăiju apgūšana Terapeitiskās stomatoloăijas Mutes, 
sejas un žokĜu ėirurăijas katedrās - Digitālās rentgenogrāfijas metodes pielietošana 
apmācības darbā. 
               Pamatojums: Jauna digitālā rentgenogrāfijas metode apmācībā. 
               Atbildīgais: Katedras vadītāja prof. R. Care, dr. K. Stāmers 
               TermiĦš: 2006./2007.m.g. 1. septembris 

 
 
1.4.8. Mērėis: Jaunu tehnoloăiju apgūšana Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedrā- 
nodrošināt praktiskās  nodarbības ar atbilstošiem instrumentiem un iekārtām 
           Pamatojums: nolietojums un nepilnīgi instrumentu komplekti 
           Atbild īgais: Doc.A.Rozenblats 
           TermiĦš: 05.2006 
 
1.4.9. Mērėis: Jaunu tehnoloăiju apgūšana Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedrā - 
izveidot telekonferences audio – video sistēmu starp operācijas zāli un semināru telpu.  
            Pamatojums: Uzlabot studentu apmācības iespējas mutes ėirurăijā. 
            Atbild īgais Dr.G. Černovskis 
            TermiĦš : 03.2006 
 
1.4.10. Mērėis: Jaunu tehnoloăiju apgūšana Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedrā 
- intraorālās TV iekārtas pielietošana apmācībā (308.telpā). 

-  DeniĦu – apakšžokĜa locītavas endoskopijas metodes apgūšana un ieviešana 
            Pamatojums: Jaunāko metožu apgūšana un studentu apmācības iespēju 
uzlabošana mutes ėirurăijā. 
           Atbildīgais:  Dr. K. Stāmers           
           TermiĦš:  2006.gada marts. 
 
1.4.11. Mērėis: Studentu aptaujas rīkošana katedrās un fakultātē.   
           Pamatojums: Studentu viedokĜu apzināšana un apmācības procesa 
pilnveidošanai. 
           Atbild īgais: Katedru vadītāji, fakultātes dekāns. 
           TermiĦš: 06.2006 
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1.4.12. Mērėis: Ortodontijas katedrā - turpināt attīstīt un ieviest uz „problēmu balstītu” 
apmācības sistēmas elementus saskaĦā ar 2005. gada ADEE norādījumiem. 

Pamatojums: Iemācīt studentiem strādāt patstāvīgi, radoši un izprast problēmas 
integrētā procesā, iemācīties izteikt viedokĜus pamatojoties uz zinātniskiem datiem.  

Atbild īgais: RSU Ortodontijas katedras vadītāja, prof. I. Urtāne 
TermiĦš: 2006./2007. mācību gada 1. septembris 

 
1.4.7. Mērėis: Ortodontijas katedrā- atjaunot demonstrējamos klīnisko gadījumu 
diagnostikas veiduĜus un rentgenoloăisko izmeklējumu datus, veikt to           datorizētu 
apstrādi. 

  Pamatojums: Iepriekš sagatavotie klīnisko gadījumu diagnostikas veiduĜi un 
rentgenoloăiskie izmeklējumi ir izanalizēti un ir nepieciešams papildināt un pilnveidot. 

Atbild īgais: RSU Ortodontijas katedras docente I. Jirgensone 
TermiĦš: 2006./2007. mācību gada 1. septembris 
 

1.4.8. Mērėis: Turpināt mutes dobuma gĜotādas slimību un citu dažādu patoloăiju 
vizuālā- klīniskā materiāla arhīvu izveidi un arhivēšanu. 
           Pamatojums: Foto- dokumentāla materiāla uzkrāšana gĜotādas slimībās, 
apmācības nolūkos studentiem un zobārstiem kvalifikācijas kursu ietvaros. Iegūtos 
fotoattēlus izmantot mācību grāmatas veidošanā.    
           Atbild īgie: prof. I. Čēma, dr. T. Timofejeva 
           TermiĦš: 1. 07. 2006 
 

 
2. Zinātniski pētnieciskais darbs. 

 
 
2.1. Finansējuma saĦemšana zinātnisko pētījumu veikšanai (granti, starptautisko 
projektu l īdzekĜi) 
 
     2.1.1. Mērėis: Terapeitiskās stomatoloăijas katedrā-  pieprasīt finansējumu 
zinātnisko pētījumu “Mutes dobuma stāvoklis 2 - 5 gadu veciem bērniem” uzsākšanai 

Pamatojums: Iegūt zinātniski pamatotus datus par mutes veselību maziem 
bērniem. 
Atbild īgais: Katedras vadītāja prof. R. Care 
TermiĦš: 2005./2006.m.g. 

  
    2.1.2. Mērėis: Terapeitiskās stomatoloăijas, Ortodontijas, Oralās patoloăijas 
katedrās - publicēt zinātniskos darbu rezultātus zinātniskos izdevumos, tos prezentējot 
kongresos un semināros ar referātiem. 

Pamatojums: Celt katedras darbinieku zinātnisko kvalifikāciju. 
Atbild īgais: katedras vadītāji prof. R. Care, prof. I. Urtāne, prof. I.Čēma 
TermiĦš: 2006./2007. mācību gada 1. septembris 

 
   2.1.3. Mērėis: Terapeitiskās stomatoloăijas katedrā - Piedalīties RSU konkursā par 
grantu pētījumam “30 mēnešu vecu bērnu mutes dobuma stāvoklis Rīgā.” 
 Pamatojums: Sadarbība ar PVO un Jēnas universitāti. 
 Atbild īgais: Katedras vadītājs R. Care 
 TermiĦš: 2006. maijs. 
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2.1.4. Mērėis: Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedrā: nodrošināt LZP grantos 
plānotos pētījumus  
             „Morfofunkcionālās izmaiĦas aukslēju audos bērniem ar iedzimtām sejas 
šėeltnēm” – I.Akota, B.Barkāne, 2004. – 2006.g. 
             Projekts Nr. 04.1224 „Imūnhistoėīmisks un elektonmikroskopisks pētījums par 
šūnu morfofunkcionālajiem adaptācijas procesiem pēc žokĜu eksperimentālām 
operācijām ar modificētu kalcija fosfāta biokeramikas materiālu implantāciju”.  
Atbildīgais: A.Skaăers, Ă.Šalms.  
             COST action B 23 „Oral facial development and regeneration” ietvaros iesākts 
projekts. 
             Pamatojums: Iegūt zinātniski pamatotus datus žokĜu kaula morfofunkcionālos  
jautājumos  
            Atbildīgais: Prof. A. Skaăers 
            TermiĦš: 2004. – 2007.gads 
 
2.1.5. Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedrā - turpināt LZP granta „Nesindromālo 
orofaciālo šėeltĦu ăenētiski epidemioloăiskā analīze Latvijā” izpildi.  
              Atbildīgais: Prof. I. Akota 
               TermiĦš: 2006 – 2009.gads 
 
2.1.6. Mērėis: Ortodontijas katedrā- veikt datu apstrādi grantam „Augšējo elpošanas 
ceĜu morfoloăija pēc ortognātiskām operācijām”. 
          Pamatojums: iegūt zinātniski pamatotus datus par augšējo elpošanas ceĜu 
izmaiĦām pēc ortognātiskām operācijām. 

Atbild īgais: RSU Ortodontijas katedras vadītāja, doc. G. Jākobsone 
TermiĦš: 2006./2007. mācību gada 1. septembris 
 

2.1.7. Mērėis: Ortodontijas katedrā- veikt pētījumu par kraniofaciālā skeleta 
biomorfoloăiju bērnu ar lūpas, ausklēju un caurejošām šėeltnēm vecākiem. 

Pamatojums: Iegūt zinātniski pamatotus datus par sejas šėeltĦu ăenētisko 
pārmantojamību. 

Atbild īgais: RSU Ortodontijas katedras vadītāja, prof. I. Urtāne 
            TermiĦš: 2006./2007. mācību gada 1. septembris 
 

2.2. Zinātniskās publikācijas 
 

  2.2.1. Mērėis: Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedrā- informēt speciālistus 
par veikto pētījumu rezultātiem. 

 I.Akota ar līdzautoriem – „Iedzimto sejas šėeltĦu patoăenēze: augšanas faktoru 
nozīme”. 

A.Bīgestāns ar līdzautoriem – „ApakšžokĜa strukturālās un biomehāniskās 
īpašības ortognātisko operāciju aspektā”. 

 Ă.Šalms ar līdzautoriem – „AugšžokĜa dobuma pamatnes paaugstināšana ar 
Hap implantāciju; vēlīnie rezultāti. ” 

A.Skaăers un līdzautori – „Rinoplastika un mīksto aukslēju korekcija miega 
apnoes ārstēšanai ” un „ Biokeramikas kā skrimšĜaudu bioinženērijas veidĦu materiāla 
eksperimentāla novērtējums”. 

Pamatojums: Veiktie pētījumi. 
Atbild īgais: Minētie docētāji 
TermiĦš: 2006.gada 15.maijs 
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2.3. Disertācijas. 

 
2.3.1. Mērėis. Terapeitiskās stomatoloăijas katedrā - aizstāvēt disertācijas 2006. gadā 
asist. I. Rence – Bambīte, stundu pasniedzēja I. Henkūzena. 
          Pamatojums: Iegūt zinātnisko grādu, lai veidotu pasniedzēju rezervi. 
          Atbildīgais: Katedras vadītāja prof. R. Care 
          TermiĦš: 2006.gada 31. decembris 

 
2.3.2. Mērėis: Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedrā-  Ă. Šalmam turpināt darbu pie 
materiālu vākšanas promocijas darbam „Eksperimentāls un klīnisks pētījums par kalcija 
fosfāta biokeramikas materiālu integrāciju mutes, sejas un žokĜu rajona audos”.  
                   A. Bīgestānam – turpināt darbu pie promocijas darba sadaĜas par žokĜa 
korpusa kaula strukturālajām un biomehāniskajām īpašībām ortognātiskajā ėirurăijā.  
                   G. Lauskim  - turpināt vākt materiālus par košanas muskuĜu stāvokli 
ortognātiskiem pacientiem pēc kodolmagnētiskās rezonanses datiem. 
            Pamatojums: celt docētāju zinātnisko kvalifikāciju 

Atbild īgais: Katedras vad. prof. A. Skaăers 
TermiĦš: 2006.gada vasara 

 
2.3.3. Mērėis: Ortodontijas katedrā - Aizstāvēt disertācijas: I. MauliĦa  „Kraniofaciālā 
skeleta mērījumi bērnu ar lūpas, aukslēju un caurejošām šėeltnēm vecākiem”.  

Pamatojums: Iegūt zinātnisko grādu, lai veidotu pasniedzēju rezervi. 
Atbild īgais: RSU Ortodontijas katedras vadītāja, prof. I. Urtāne 
TermiĦš: 2006./2007. mācību gada 1. septembris 

 
2.4. Piedalīšanās konferencēs, to organizēšana 

 
2.4.1. Mērėis: Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedrā-  
          -Austrumu – Rietumu koordinācijas konference plastiskajā un rekonstruktīvajā 
ėirurăijā. Rīgā, 27 – 28.01.2006(organizēšana) 
        -  Organizēt 8. kopsimpoziju Rostoka – Rīga. 11. – 14. maijā, 2006.gadā, Rīgā.  
        -  Piedalīšanās ar referātiem SanktPēterburgas ikgadējā sejas, žokĜu ėirurgu  
           konferencē maijs, 2006. 
          - Piedalīšanās RSU 2006.gada Zinātniskajā konferencē. 
          - Piedalīšanās ar referātiem Eiropas žokĜu ėirurgu kongresā, Barselonā. 2006.  
          - Piedalīšanās ar referātu COST ACTION B – 23 „Facial growth and  
             regeneration” Helsinkos 2006. – A.Skaăers.  
          Pamatojums: Profesionālo asociāciju lēmumi, Zinātniskās informācijas apmaiĦa, 
sadarbība 
          Atbildīgais: Prof. A.Skaăers 
          TermiĦš: Līdz 2006.gada 30.augustam 
 
2.4.2. Mērėis: Ortodontijas katedrā - piedalīties un uzstāties ar referātiem 82. Eiropas 
ortodontu kongresā Vīnē. 

Pamatojums: Augsti kvalificēts personāls 
Atbild īgais: RSU Ortodontijas katedras vadītāja, prof. I. Urtāne 
TermiĦš: 2005./2006. mācību gada 10. jūlijs 
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2.4.3. Mērėis: Ortodontijas katedrā - piedalīties un uzstāties ar referātiem Baltijas 
ortodontu kongresā Tallinā; 

Pamatojums: Augsti kvalificēts personāls 
Atbild īgais: RSU Ortodontijas katedras vadītāja, prof. I. Urtāne 
TermiĦš: 2006./2007. mācību gada 1. septembris 

 
2.4.4. Mērėis: Ortodontijas katedrā - organizēt Skandināvijas – Baltijas valstu 
konferenci par datu bāzes standartizāciju zinātniskiem nolūkiem 
 Pamatojums: IekĜaut ortodontijas izglītību Eiropas prasību kontekstā 
 Atbild īgais: RSU Ortodontijas katedras vadītāja, prof. I. Urtāne 
            TermiĦš: 2006./2007. mācību gada 1. septembris 
 
2.4.5. Mērėis: Orālās Patoloăijas katedrā- Piedalīties 8- tajā Bienalā. Eiropas Orālās  
 Medicīnas kongresā no  2006. gada 31. augusta līdz 2. septembrim, Zagrebā  
Pamatojums: Jaunāko zinātnisko aktualitāšu sekošanai orālā medicīnā, katedras 
pētījumu prezentēšanai. 
        Atbildīgais: prof. I. Čēma,  Dr. T. Timofejeva 
        TermiĦš: 29.12. 2004 
 
2.4.6. Mērėis: Orālās Patoloăijas katedrā- piedalīties ADEE sanāksmē Krakovā 2006.  
gadā, no 29. augusta līdz 2.septembrim. 
          Pamatojums: Studiju programmu pilnveidošana atbilstīgi Eiropas prasībām. 
          Atbild īgais: prof. I. Čēma 
          TermiĦš: 1.09. 2006. 
 

 2.4.7. Mērėis: Orālās Patoloăijas katedrā -piedalīties Rīgas StradiĦa universitātes   
  Zinātniskā konferencē 2006. g. 
 Pamatojums: Katedras zinātniskās darbības aktivizēšanai un pētījumu rezultātu 
prezentēšanai. 
 Atbild īgie: prof. I. Čēma, doc. A. Rozenblats, doc. G. Selga, Dr. T. Timofejeva 
 TermiĦš: 01.01. 2006 
 
2.4.8. Mērėis : Orālās Patoloăijas katedrā - piedalīties Latvijas Stomatologu 
zinātniskās biedrības darbā  2005.   gada 26. novembrī un informēt par jaunākām 
zinātniskām aktualitātēm Orālā medicīnā. 
Pamatojums: Jaunākie atklājumi imunoloăijā, virusoloăijā, gastroenteroloăijā u.c., Ĝauj 
prognozēt iespējamo slimību izpausmes, to gaitu un ārstēšanas taktiku arī mutes 
gĜotādā.  
Atbild īgie: prof. I. Čēma, Doc. A. Rozenblats, dr. T. Timofejeva 
TermiĦš: 26.11. 2005. 
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3. Sadarbība ar citām augstskolām 
 
3.1. Mērėis:  Terapeitiskās stomatoloăijas katedrā - sadarbība ar Velsas universitātes 
Medicīnas koledžu un Jēnas universitāti. 
       Pamatojums: Iegūt starptautisku pieredzi akadēmiskā procesā un znātniskā 
attīstībā. 
       Atbildīgais:  Katedras vadītāja prof. R. Care 
       TermiĦš:   2006./2007.m.g. 1. septembris 
 
3.2. Mērėis: Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedrā- sadarbība ar RTU Biomateriālu 
laboratoriju Biokeramikas materiālu pētniecībā.  
       Pamatojums: LZP granti un valsts programma. 
       Atbildīgais: A.Skaăers 
        TermiĦi:  2005.-2007.gads 
 
3.3. Mērėis: Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra- ar apvienību EUROCLEFT 
integrācijai Eiropā III Audu inženērijas simpozijs. Tampere, 04.05.2006 
        Pamatojums: Starptautiskie līgumi 
       Atbildīgais: Prof.I.Akota 
 
3.4. Mērėis: Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedrā- BALTCLEFT projektā Rostokas 
universitātes vadībā Baltijas valstu integrācijai iedzimto sejas šėeltĦu reăistra veidošanā 
un specializētu palīdzību sniegšanā. 
        Pamatojums: Rostokas universitātes atbalsts. 
       Atbildīgais: Prof.  I.Akota 
       TermiĦš: 2006.gada 15.maijā, Tartu 
 
3.5. Mērėis: Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra- Dietona modificētu preparātu 
radioprotekcijas spēju eksperimentāla pārbaude Organiskās sintēzes institūta projektā. 
       Pamatojums: OSI pētniecības projekts 
       Atbild īgais: prof. A.Skaăers 
       TermiĦš: 2004.-2006.gads.  
 
3.6. Mērėis: Ortodontijas katedrā - sadarboties ar ViĜĦas universitātes ortodontijas 
katedru, ar KauĦas universitātes un Tartu universitātes ortodontijas katedrām. 
Sadarbība ar Velsas universitātes Medicīnas koledžu un Edinburgas karalisko ėirurăijas 
koledžu. Sadarbība ar Oslo universitātes ortodontijas katedru. 
        Pamatojums: Iegūt starptautisko pieredzi akadēmiskā procesa un zinātnes 
attīstībai. 
        Atbildīgais: RSU Ortodontijas katedras vadītāja, prof. I. Urtāne 
        TermiĦš: 2006./2007. mācību gada 1. septembris 
 
3.7. Mērėis:  Ortodontijas katedrā -attīstīt sadarbību ar Oslo universitāti doktorantu 
izglītībai un zinātnisko darbu plānošanai. 
        Pamatojums: Iegūt starptautisko pieredzi doktorantu izglītībā. 
        Atbildīgais: RSU Ortodontijas katedras vadītāja, doc. G. Jākobsone 
        TermiĦš: 2006./2007. mācību gada 1. septembris 
 
3.8.    Mērėis: Turpināt sadarbību ar Rostokas Universitātes Patoloăijas institūtu.  
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    Pamatojums: Kopīgu imūnhistoėīmisku pētījumu veikšanai vēždraudes un vēža 
audos. 
    Atbild īgais: prof. I.Čēma 
    TermiĦš: 1.07. 2006. 

 

3.9. Mērėis: Uzsākt sadarbību ar Aroda un vides medicīnas katedru mikroelementa Zn 
noteikšanai vēža audos. 
       Pamatojums: Novērota pastiprināta Zn uzkrāšanās vēža audos, īpaši saĦemot  
 staru terapiju. 
       Atbildīgais: prof. I. Čēma 
       TermiĦš:1. 07. 2006. 
 
3.10. Mērėis: Uzsākt sadarbību ar ViĜĦas Zobārstniecības fakultātes,  Orālas Medicīnas 
speciālisti dr. Jurati Rimkuvieni un Tartu Universitātē- ar dr. Taavo Svedri. 
      Pamatojums: Informācijas un darba pieredze apmaiĦa gĜotādas slimību ārstēšanā.  
       Atbild īgais: prof. I.Čēma  
       TermiĦš: 1.07. 2006. 
 
3.11. Mērėis: Turpināt sadarbību ar Missisipi Universitātes Orālās Partoloăijas prof. S. 
Krollu un Orālās Medicīnas un radioloăijas profesoru prof. G. Taybos vieslekciju 
nodrošināšanai  4. un 5. kursa studentiem  
      Pamatojums: Informācijas un darba pieredze apmaiĦa gĜotādas slimību mācību 
kursa pasniegšanā. 
      Atbild īgais:prof. I. Čēma 
      TermiĦš: 1.09. 2006. 
 
3.12. Mērėis: Veikt organizatoriskus pasākumus kopīga tikšanās semināra   
       organizēšania ar VilĦas, Tartu, Missisipi universitātes speciālistiem 2006. gada  
rudenī. 
       Pamatojums: Informācijas un darba pieredze apmaiĦa gĜotādas slimību mācību 
kursa pasniegšanā 
      Atbild īgais: prof. I. Čēma 
       TermiĦš: 1.07. 2006. 
 

4. Citi mērėi 
 
4.1. Mērėis: Ortodontijas katedrā- izveidot veiduĜu arhīva, rentgendiagnostisko un 
klīnisko datu bāzes kompjūtersistēmu un attīstīt tā pielietojumu mācību procesā. 
        Pamatojums: Uzkrāt iespējami vairāk dentofaciālo anomāliju veidus un tos 
izmantot klīniskās pieredzes apgūšanai un zinātniskai analīzei. 
        Atbildīgais: RSU Ortodontijas katedras vadītāja, prof. I. Urtāne 
        TermiĦš: 2005./2006. mācību gada 1. septembris 
 
4.2. Mērėi: Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedrā - iegūt maăistra grādu 
„Biomateriāli un biomehānika” 
       Pamatojums: TEMPUS JEP 04962/94-3 
          Atbild īgais: A.Bīgestāns, Ă.Šalms 
          TermiĦš: 2005.gada 2.pusgads. 
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4.3. Mērėis. Sadarboties ar Stomatoloăijas fakultātes studentu zinātnisko pulciĦu  
aktuālu tēmu izstrādei orālā medicīnā, lai piedalītos RSU Studentu zinātniskā  
 konferencē un Dentsplay rīkotajā konferencē Kopenhāgenā 2006 gadā.   
         Pamatojums: Attīsta studenta spējas strādāt ar zinātnisku literatūru un veikt   
pētījumos ar zobārstniecību saistītos aktuālos jautājumos, apkopot un izvērtēt  
 iegūto datu nozīmīgumu, prezentēt sava darba rezultātus. 
         Atbildīgais: prof. I. Čēma, doc. G. Selga 
        TermiĦš: 1.12.2005.  
 
 
4.4.  Mērėis: Izstrādāt rezidentūras nolikumu un plānu Orālajā medicīnā un orālajā 
patoloăijā. 
       Pamatojums: Jaunu docētāju un speciālistu sagatavošana specialitātē.  
       Atbild īgais: prof. I. Čēma 
       TermiĦš: 1.12.2005. 
  
 
 
Stomatoloăijas fakultātes dekāne                         Ingrīda Čēma________________ 
                                                                                         (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
 
2005. gada 19. septembrī 
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Veidlapa Nr. 49 - 3                                         
APSTIPRINĀTS 

Fakultātes Domes sēdē 
2005. gada 7.11., protokols Nr. 18 

 
 

 
Rīgas StradiĦa universitātes, Stomatoloăijas fakultātei  

nepieciešamā materiāli -tehniskā nodrošinājums saraksts 2005./2006. akadēmiskam gadam 
 
 

Nr. Priekšmets specifikācija, daudzums (iespējams 
norādīt arī analogus)  

Aptuvenā 
cena, 

iekĜaujot 
nodokĜus, 

Ls 

Struktūrvienība Piezīmes 

1. Preklīniskās apmācības iekārtas- 8  gabali 64000.00 
Ls 

Terapeitiskās stomatoloăijas 
katedra 

Aktuāli 

2. Zobārstniecības materiāli. 6000.00 Terapeitiskās stomatoloăijas katedra Izlietoti studentiem 
3. Fantomu zobi 1450.00 Terapeitiskās stomatoloăijas katedra Izlietoti studentiem 
4. Akadēmiskās pacientu izmeklēšanas kartes. 500.00 Terapeitiskās stomatoloăijas katedra Izlietoti studentiem 
5. Bīdmērs (16 gab.) 864.00 Ortodontijas katedra Ir tikai 2 
6. Korkhausa līneāls (16 gab.) 1440.00 Ortodontijas katedra - 
7. Plastikāta vai metāla nospieduma karotes (200 gab.) 300.00 Ortodontijas katedra Izlietotas studentiem 
8. Skeneris 200,00 Orālās Patoloăijas, katedra Nav katedrā vispār 
9. Kopētājs 365.00 Orālās Patoloăijas, katedra Nav katedrā vispār 
10. Diaprojektors 947.00 Orālās Patoloăijas, katedra  
11. Injektori zobārstnieciskai anestēzijai. 6 gb. 171.00 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra Izlietotas studentiem 
12. Zobārstniecības anestēzijas līdzeklis Septanest 4% ar 

adrenalīnu. 3 kastītes (1.kastē 50 virpuĜampulas) 
29.70 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra Izlietotas studentiem 
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13. Kopētājs 365,00 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra Katedrā nav vispār 
14. Žurnāli 1000.00 Terapeitiskās stomatoloăijas katedra  
15. Datori – 2 gab. 1500.00 Terapeitiskās stomatoloăijas katedra  
16. Rentgenfilmas 1000.00 Terapeitiskās stomatoloăijas katedra Izlietotas studentiem 
17. Cimdi 2000.00 Terapeitiskās stomatoloăijas katedra Izlietotas studentiem 
18. Maskas 350.00 Terapeitiskās stomatoloăijas katedra Izlietotas studentiem 
19. Siekalu atsūcēji 300.00 Terapeitiskās stomatoloăijas katedra Izlietotas studentiem 
20. Salvetes “Hospisept” 120.00 Terapeitiskās stomatoloăijas katedra Izlietotas studentiem 
21. SpoguĜi 800.00 Terapeitiskās stomatoloăijas katedra nolietoti 
22. Pincetes 800.00 Terapeitiskās stomatoloăijas katedra nolietoti 
23. Zondes 800.00 Terapeitiskās stomatoloăijas katedra nolietoti 
24. Plēvju projektors 400,00 Orālās Patoloăijas katedra Katedrā nav vispār 
25. Plēves strūklas printerim 3 105,00 Orālās Patoloăijas katedra Izlietoti studentiem 
26. CD matricas 2 0,80 Orālās Patoloăijas katedra Izlietoti studentiem 
27. Disketes 5 1,00 Orālās Patoloăijas katedra Izlietoti studentiem 
28. Tinte strūklas printerim 20,00 Orālās Patoloăijas katedra Izlietoti studentiem 
29. Cimdi (kastēs) 30 54,00 Orālās Patoloăijas katedra Izlietoti studentiem 
30. Diaprojektors Kodak 947,00 Orālās Patoloăijas katedra Katedrā nav vispār 
31. Specializētais fotoaparāts Dental Eye 1400,00 Orālās Patoloăijas katedra Katedrā nav vispār 
32. Instrumentu komplekts zobu protezēšanas 

nodarbībām, 16 gabali 
64,00 Zobu protezēšanas katedra Izlietoti studentiem 

33. Ventilācijas aparāts, ar apsildīšanas iespējām,12. gab 130,00 
 

Zobu protezēšanas katedra  

34. Krēsli, 10 gab 
 

250,00 
 

Zobu protezēšanas katedra nolietoti 

35. Ātri cietējošais silikons sakodiena reăistram Voco 
firmas,  30. gab. 

360,00 Zobu protezēšanas katedra Izlietoti studentiem 

36. Zobārstniecības spoguĜi. 30 gb. 75.00 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra nolietoti 
37. Zobārstniecības pincetes. 30gb. 120.00 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra nolietoti 
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38. Cimdi (nesterilie, izmeklēšanai) vidēja izmēra. 10 
pakas 

18.00 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra Izlietoti studentiem 

39. Cimdi (nesterilie, izmeklēšanai) maza izmēra 18.00 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra Izlietoti studentiem 
40. Maskas (vienreizējas lietošanas). 4 kastītes (50 gb. 1 

kastē) 
10.80 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra Izlietoti studentiem 

41. Cepures (vienreizējas lietošanas). 200 gb. 6.00 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra Izlietoti studentiem 
42. Ekstrakcijas maigles pieaugušajiem. 1 komplekts 310.00 

 
Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra nolietoti 

43. Ekstrakcijas maigles bērniem. 1 komplekts 285.00 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra nolietoti 
44. Cēlāji zobu izĦemšanai. 6 gb. 72.00 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra nolietoti 
45. Adatturi. 4 gb. 140.00 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra nolietoti 
46. Šuvju materiāls (vikrils 4/0). 2 kastītes 

(36 gb. kastītē) 
140.00 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra Izlietoti studentiem 

47. Šėēres. 4 gb. 84.00 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra nolietoti 
48. Anatomiskās pincetes. 10 gb. 40.00 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra nolietoti 
49. Luera knaibles. 2 gb. 104.00 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra nolietoti 
50. Farabefa āėi. 3 gb. 60.00 Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedra nolietots 
51. Negatoskops (5 gab.) 720.00 Ortodontijas katedra Nolietoti 
52. Vaska nazis (10 gab.) 30.00 Ortodontijas katedra - 
53. Spirta lampa (10 gab.) 99.00 Ortodontijas katedra - 
54. Sejas loks (3 gab.) 18.00 Ortodontijas katedra - 
55. Gumijas trauks, mērtrauki, mentne 150.00 Ortodontijas katedra - 
56. Vakuuma mikseris 1280.00 Ortodontijas katedra - 
57. Gumijas veidnes veiduĜu atliešanai 70.00 Ortodontijas katedra - 
58. Vibrējamā aparatūra 125.00 Ortodontijas katedra - 
59. Trimmeris 1100.00 Ortodontijas katedra - 
60. Okludators 70.00 Ortodontijas katedra - 
61. Artikulatori 3000.00 Ortodontijas katedra - 
62. Elektromotors 200.00 Ortodontijas katedra - 
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63. Tvaika strūklas aparāts 520.00 Ortodontijas katedra - 
64. Apstrādes un pulēšanas instrumenti 45.00 Ortodontijas katedra - 
65. Ortodontisko maigĜu komplekts (5 maigles katrā 

komplektā/ 1 komplekta cena 550.00) 
11 000.00 Ortodontijas katedra - 

66. Vaska plāksnītes 24.00 Ortodontijas katedra Izlietots studentiem 
67. Algināta nospiedumu materiāls 100.00 Ortodontijas katedra Izlietots studentiem 
68. Ăipsis veiduĜu izgatavošanai 152.00 Ortodontijas katedra Izlietots studentiem 
69. Slīpējamie, pulējamie instrumenti 473.00 Ortodontijas katedra Izlietots studentiem 
70. Ortopantomogramma 2589.00 Ortodontijas katedra Izlietots studentiem 
71. Cefalogramma 2988.00 Ortodontijas katedra Izlietots studentiem 
72. Rentgenfilmas 2500.00 Ortodontijas katedra Izlietots studentiem 
73. Acetāta papīrs 104.58 Ortodontijas katedra Izlietots studentiem 
74. Ortodontiskā metāla stieple 144.00 Ortodontijas katedra Izlietots studentiem 
75. Plastmasa Orthocril 100.00 Ortodontijas katedra Izlietots studentiem 
76. Molāru metāla gredzeni 2656.00 Ortodontijas katedra Izlietots studentiem 
77. Ortodontiskā stieple TPL lokam 166.00 Ortodontijas katedra Izlietots studentiem 

 
 
 

 
Fakultātes Domes priekšsēdētāja                                                                                               ____________________I. Čēma 
 SF dekāne                                                                                                                                               (vārds, uzvārds, paraksts) 
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Projekts 
 
 

Profesijas standarts 
 
Reăistrācijas  numurs  ______________________ 
 
Profesija                                                        Zobārsts 
 
Kvalifik ācijas līmenis                                        5 
 
Nodarbinātības apraksts   
 
Zobārsts veic periorālo un mutes dobuma cieto un mīksto audu novērt ējumu, 
profilakses pasākumus, patoloăisku pārmaiĦu diagnostiku un to ārstēšanu, lai 
atjaunotu anatomiskās un fizioloăiskās funkcijas, kā arī uzlabotu cilvēka dzīves 
kvalit āti. 
Zobārstniecības pakalpojumus var sniegt ārstniecības iestādēs, kuras atbilst 
Ministru kabineta noteiktaj ām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to 
struktūrvienībām.    
 
Pienākumi un uzdevumi: 
 

Pienākumi Uzdevumi 
1. Medicīniskās 
anamnēzes noteikšana, 
zobu un mutes dobuma 
stāvokĜa  izmeklēšana un 
dokumentēšana. 

1. 1. Veikt anamnēzes noteikšanu, dokumentēšanu un pacientu 
vispārējā veselības stāvokĜa analīzi.  
1.2. Fizikāli izmeklēt, novērtēt un dokumentēt mutes dobuma 
gĜotādas un zobu stāvokli.  
1.3. Noformēt rakstiski medicīniskas konsultācijas slēdzienu 
stacionārā pacienta medicīniskajā kartē vai ambulatorajā 
pacienta medicīniskajā kartē. 
1.4. Pareizi veikt sejas, periorālo un mutes dobuma orgānu 
izmeklēšanu, novērtējot arī vitālās pazīmes, izdarīt šo datu 
dokumentēšanu. 
1.5. Veikt rentgenuzĦēmumus un interpretēt iegūtos datus.  
1.6. Nozīmēt nepieciešamos laboratoriskos izmeklējumus. 
1.7. Novērtēt sāpju lokalizāciju mutes- sejas rajonā.  
1.8. Novērtēt sejas formu un tās novirzi no normas. 
1.9. Atpazīt kaitīgo ieradumu pazīmes.  
1.10.Izvērtēt mutes dobuma higiēnisko stāvokli. 

2. Diagnostika un 
ārstēšanas plānošana 

2.1. Diagnosticēt neatliekamos stāvokĜus.  
2.2. Veikt slimību un patoloăisku stāvokĜu 
diferenciāldiagnostiku. 
2.3. Interpretēt anamnēzes, klīniskos, radioloăiskos un 
laboratoriskos datus. 
2.4. Noteikt pagaidu un galīgo diagnozi. 
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2.5. Veikt ierakstu medicīniskajā norīkojumā, nosūtot pacientu 
pie speciālista, lai novērtētu vispārējo veselības stāvokli. 
2.6. Diagnosticēt un klasificēt zobu formas un periodonta 
patoloăijas.  
2.7. Diagnosticēt piena un pastāvīgo zobu traumas. 
2.8. Diferencēt atšėirību starp veselu pulpu un tās slimību, 
noteikt stāvokĜus, kurus nepieciešams ārstēt. 
2.9. Atpazīt mutes gĜotādas slimību vai patoloăisku pārmaiĦu 
klīniskās ainas, ieskaitot mutes dobuma neoplāzijas. 
2.10. Diagnosticēt sejas- žokĜu rajona somatiskas, neirogēnas 
un psiholoăiskas dabas akūtu un hronisku sāpju klīniku. 
2.11. Analizēt pacienta funkcionālās un estētiskās vajadzības. 
2.12. Novērtēt ortodontiskas ārstēšanas nepieciešamību. 
2.13. Novērtēt žokĜu locītavas iespējamos patoloăiskos 
stāvokĜus. 
2.14. Novērtēt periorālo audu stāvokli. 

3. Dentāla rakstura 
neatliekamas 
medicīniskas palīdzības 
sniegšana 

3.1. Diagnosticēt un sniegt medicīnisko palīdzību dentāla 
rakstura neatliekamās situācijās. 
 

4. Ėirur ăisku 
manipulāciju veikšana 
mutes dobuma cietos un 
mīkstos audos 

4.1. Veikt nekomplicēta zoba izĦemšanu. 
4.2. Veikt sakĦu izĦemšanu. 
4.3. Veikt nekomplicētas ėirurăiskas operācijas mīkstos audos.  
4.4. Piemērot adekvātus medikamentus.  
4.5. Veikt nekomplicētas ėirurăiskas manipulācijas mutes 
dobuma sagatavošanai protezēšanai. 
4.6. Ārstēt biežākās komplikācijas operācijas un pēcoperācijas 
laikā. 

5. Sāpju, diskomforta un 
psiholoăiska stresa 
stāvokĜu novēršana  
 

5.1. Izvēlēties un izrakstīt medikamentus, lai novērstu bailes 
un satraukuma sindromu.  
5.2. Ārstēt sāpes sejas un mutes dobuma rajonā.  
5.3. Veikt virsmas, infiltrācijas un bloka lokālās anestēzijas. 
5.4. Novērst un ārstēt iespējamās lokālās anestēzijas 
komplikācijas. 

6. Zoba cieto audu 
patoloăijas ārstēšana    

6.1. Novērtēt kariesa attīstības risku un piemērot profilakses 
pasākumus. 
6.2.Ārstēt zobus ar kariesa patoloăiju, ievērojot pulpas 
vitalitāti. 
6.3. Atjaunot zoba formu, funkciju un estētiku. 
6.4. Veikt piena un pastāvīgo zobu traumu un to komplikāciju 
ārstēšanu.  

7. Endodontiska zoba 
ārstēšana  

7.1. Veikt zoba endodontisku ārstēšanu viensakĦu un 
daudzsakĦu zobiem.  
7.2. Novērtēt zoba anatomisko un funkcionālo prognozi. 

8. Periodonta ārstēšana   8.1. Izglītot pacientu par periodonta slimību un iespējamām 
ārstēšanas metodēm.  
8.2. Motivēt pacientus pašus uzĦemties atbildību par 
periodonta un mutes veselības saglabāšanu. 
8.3. Veikt virssmaganas un zemsmaganas aplikuma un 
zobakmens noĦemšanu.  
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8.4. Izvērtēt periodonta ārstēšanas rezultātus ilglaicīgā periodā.  
9. Zobu formas, 
funkcijas un estētikas 
atjaunošana un zobu 
rindas defektu 
aizvietošana 

9.1. Veikt ārstēšanas plānošanu, apsverot optimālas un 
alternatīvas iespējas.  
9.2. Veikt pirmsprotētisko  sagatavošanu.  
9.3. Atjaunot zoba formu un funkciju ar izĦemamām un 
fiksētām protēzēm, uz zobiem un implantiem balstītām 
protēzēm. 
9.4. Informēt pacientu par protēžu konstrukciju, īpatnībām, 
lietošanu un prognozi.   
9.5. Izvērtēt protezēšanas rezultātus ilglaicīgā periodā.   

10. Zobu un žokĜu 
attīstības, augšanas 
traucējumu un 
ortodontiskās ārstēšanas 
indik āciju novērt ēšana 

10.1. Diagnosticēt un novērtēt funkcionālos traucējumus, kas 
var būt par iemeslu sakodiena anomāliju attīstībai.  
10.2. MaiĦas sakodienā novērtēt pastāvīgo zobu aizmetĦu 
attīstību.  
10.3. Novērtēt interdisciplinārās ārstēšanas nepieciešamību.   

11. Mutes dobuma 
gĜotādas patoloăiju 
diferenciāldiagnostika 
un ārstēšana  

11.1. Veikt mutes dobuma un sejas mīksto audu novērtējumu 
un patoloăiju diagnostiku.  
11.2. Noteikt un informēt pacientu par dzīvību neapdraudošu 
mutes gĜotādas slimību dabu un smagumu, izskaidrot 
ārstēšanas iespējas. 
11.3. Ārstēt medikamentozi mutes gĜotādas patoloăiskas 
pārmaiĦas.  

12. Neatliekamas 
medicīniskās palīdzības 
sniegšana, saistītiem ar 
vispārējo veselības 
stāvokli  

12.1.Veikt veselību apdraudošu stāvokĜu diferenciāldiagnostiku. 
12.2. Veikt reanimācijas pasākumus un sniegt neatliekamu 
medicīnisku palīdzību. 

13. Profilaktisko 
pasākumu veikšana 

13.1. Pielietot profilakses metodes, lai novērstu mutes gĜotādas 
un zoba cieto audu slimības, sekmējot mutes dobuma veselības  
saglabāšanu. 
13.2. Motivēt pacientu mutes higiēnas uzturēšanā, lokālu 
fluorīdu lietošanā. 
13.3. Pārklāt zobu fisūras ar silantiem. 

14. Ētikas un 
jurisprudences principu 
ievērošana 
 

14.1. Strādājot, ievērot veselības aprūpes jomu regulējošo 
ārējo normatīvo aktu prasības. 
14.2. Apzināties morālu un ētisku atbildību. 
14.3. Saglabāt konfidenciālu informāciju 
14.4. Spēt strādāt komandas sastāvā.   
14.5. Spēt sevi kritiski novērtēt, apzināties savas kompetences 
un spēju robežas.  
14.6 Meklēt palīdzību, ja tas ir nepieciešams, nosūtot pacientu 
pie attiecīga speciālista. 

15. Profesionālās stājas 
ievērošana un savas 
nozares attīstības 
veicināšana 

 
 
 
 

15.1. Praktizēt, ievērojot pacienta intereses.  
15.2. Ievērot profesionālu attieksmi pret kolēăiem un 
pacientiem. 
15.3. Uzturēt drošu darba vidi, sekojot šėērsinfekcijas 
kontrolei. 
15.4. Apzināties nepieciešamību rūpēties par paša veselību 
iespējamo arodslimību attīstību un ievērot ergonomikas 
principus.  
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15.5. Veicināt un sekot, lai veselību un darba drošību ievērotu 
arī pārējie darba kolēăi.  
15.6. Piedalīties nozares semināros, konferencēs, kongresos, 
lasīt zinātnisko literatūru. 
15.7.Uzturēt profesionālās attīstības un kompetences līmeni, 
turpinot izglītoties.  

 
Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi   
Fizikālie: 

1. Radioaktīvais starojums- Rtg, radioaktīvie izotopi, apgaismojums, „zilais 
starojums”- zilā gaisma- polimerizācijas lampa (iekārta) 

2. Troksnis- zobārstniecības iekārta, amalgamas maisītāji, kompresors  
3. Vibrācija- zobārstniecības iekārta, darba gali, vakuuma atsūcējs 

 
Ėīmiskie:  
Darbs ar toksiskām, ėīmiskām vielām- dezinfekcijas līdzekĜi, šėīdinātāji, anestēzijas 
gāzu pārpalikums, medikamenti, plombējamie materiāli, citostātiskie līdzekĜi u.c.  
 
Bioloăiskie: 

1. Mikrobioloăiskie riska faktori- inficēti pacietu izdalījumi, asinis (HIV), 
hospitālā infekcija, bioloăiski aktīvās vielas, alergēni. 

2. PutekĜi- dezintegrācijas putekĜi, kas radušies slīpējot, pulējot, tīrot dažādus 
zobārstniecībā izmantojamus materiālus. 

 
Organizatoriskie: 
Komandas darbs, maiĦu darbs, pastāvīga spriedze darbā ar pacientu, viĦa ăimeni, 
mentālo pacientu īpatnības, agresivitāte.    
 
Fiziskā piepūle: Ilgstoša ėermeĦa piespiedu poza un sasprindzinājums – rada veselības 
problēmas ar mugurkaulu, redzi, plaukstu- karpālais sindroms. 
 
Īpašas prasības uzdevumu veikšanai:  

1. Manuālas spējas. 
2. Taktīla izjūta veicot manipulācijas mutes dobuma. 
3. Māksliniecisks redzējums- spējas. 
4. Pacietība, koncentrēšanās spējas un iejūtība. 
 

Prasmes 
 

Kopīgās prasmes nozarē Specifiskās prasmes 
profesijā 

Vispārējās prasmes 

 - prast iegūt un dokumentēt 
aptverošu anamnēzi  
 
- prast veikt manuāli un 
instrumentāli pacienta mutes 
dobuma gĜotādas, periodonta 
un zobu izmeklēšanu  
 

-prast veikt viensakĦu un 
daudzsakĦu zobu restaurāciju 
ar mūsdienīgiem 
plombējamiem materiāliem,  
 
- prast veikt terapeitiskas 
manipulācijas pulpas 
aizsargmehānismu 

- prast izvērtēt ārstēšanas 
rezultātus, sniegt 
rekomendācijas iegūtā 
ārstnieciskā efekta un 
uzturēšanai   
 
- prast ar savu pozitīvu 
attieksmi mazināt pacienta 
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- prast diagnosticēt 
patoloăiskus stāvokĜus mutes 
dobuma mīkstos un cietos 
audos 
 
- prast diagnosticēt dentāla 
rakstura un ar vispārējo 
veselības stāvokli saistītus 
neatliekamus stāvokĜus  
 
- prast nozīmēt un analizēt 
nepieciešamos laboratoriskos 
izmeklējumus  
 
-prast veikt un izvērtēt 
rentgenuzĦēmumus un 
digitālos attēlus 
 
- prast plānot un veikt 
ārstēšanu mutes dobuma cietos 
un mīksto audos 
 
- prast pielietot 
medikamentozu ārstēšanu 
 
- prast veikt instruktāžu par 
mutes dobuma higiēnas 
ievērošanas nepieciešamību, 
lokālu fluorīdu pielietošanu, 
zoba fisūru pārklāšanu  
 
- prast izskaidrot pareiza 
uztura nozīmi vispārējās un 
mutes dobuma veselības 
uzturēšanā 
 
 
 
 
 

 
 

saglabāšanai      
 
-prast veikt endodontisku 
ārstēšanu viensakĦu un 
daudzsakĦu zobiem 
nekomplicētos gadījumos 
 
-prast izgatavot 
diagnostiskos veiduĜus 
 
- prast veikt netiešās zobu 
atjaunošanas metodes  
 
- prast atjaunot zoba formu 
un funkciju ar izĦemamām 
un fiksētām protēzēm, uz 
zobiem un implantiem 
balstītām protēzēm 
 
- prast sniegt informāciju par 
osseointegrētu implantu 
pielietošanas iespējām, zobu 
rindas patoloăijas novēršanā  
 
- prast informēt pacientu par 
protēžu konstrukcijas 
īpatnībām, to lietošanas 
ilgumu un iespējamo 
prognozi   
  
- prast ievērot aseptikas 
pamatprincipus ėirurăisku 
manipulāciju laikā 
  
- prast veikt infiltrācijas un 
bloka lokālās anestēzijas 
mutes dobumā  
   
- prast veikt zobu un sakĦu 
izcelšanu nekomplicētos 
gadījumos 
 
- prast veikt ortodontisku 
zobu stāvokĜa novērtējumu 
un sniegt norādi par 
nepieciešamo ārstēšanu  

bailes un psiholoăisku stresu 
 
- prast izglītot pacientu par 
mutes slimību etioloăiju un 
profilaksi, mudināt pacientus 
uzĦemties atbildību pašiem par 
mutes dobuma veselības 
saglabāšanu 
 
- prast iepazīstināt ar pacienta 
kaitīgiem ieradumiem, kas 
ietekmē mutes dobuma 
veselību 
 
- prast organizēt un nodrošināt 
veselības aprūpi sabiedrībā un 
slimības apstākĜos 
 
- prast novērtēt sociālos, 
kultūras, apkārtējās vides 
faktorus, kas sekmē veselības 
vai slimības veidošanos 
 
-prast saprotamā veidā 
komunicēt ar pacientu, viĦa 
ăimeni, tuviniekiem un citiem 
veselības aprūpes darbiniekiem  
 
-prast komunicēt un veikt 
ārstnieciskas manipulācijas 
bērniem 
 
- prast strādāt komandā  
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Zināšanas 
 

Zināšanu līmenis 
Zināšanas priekšstats izpratne pielietošana 

Terapeitiskā stomatoloăija   X 
Zobu protezēšana   X 
Zobu protežu tehniskā laboratorija  X  
Biomateriāli   X 
Mutes cieto un mīksto audu ėirurăija   X 
Mutes dobuma patoloăiju diferenciāldiagnostika   X 
Ortodontija  X  
Rentgenoloăija un radioloăija   X 
Integrētās ārstēšanas plānošana    X 
Preprotētiskā kirurăija  X  
Implanti zobu protezēšanā   X  
Stomatoloăisko slimību profilakse   X 
Sabiedrības veselības organizācija un aprūpe  X  
Gerostomatoloăija  X  
Katastrofu medicīna  X  
Kl īniskā farmakoloăija     X 
Dentālā anatomija   X 
Orālā fiziologija  X  
Orālā mikrobioloăija  X  
Orālā morfoloăija  X  
Mikrobioloăija, imunoloăija, virusoloăija X   
Ekspressdiagnostikas pamati   X 
Iekšėīgās slimības  X  
Vispārīgā ėirurăija, ar onkoloăisko ėirurăiju  X  
Otolaringoloăija  X  
Infekcijas slimības un epidemioloăija X   
Pediatrija X   
Neiroloăija un neiroėirurăija X   
Dermatovenerologija  X  
Tiesu medicīna un odontoloăija  X  
Cilvēka anatomija  X  
Histoloăija  X  
Embrioloăija  X  
Cilvēka bioloăija  X  
Medicīniskā ăenētika X   
Kraniofaciālā ăenētiskā patoloăija  X  
Normālā fizioăija  X  
Kl īniskā patologiskā fizioloăija  X  
Medicīniskā bioėīmija  X  
Patologiskā anatomija X   
Biomehānika X   
Vides medicīna   X 
Saskarsmes psiholoăija    X 
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Zobārsta veselība. Ergonomika   X 
Psihosomatiskā medicīna un psihoterapija  X   
Psihiatrija un narkoloăija X   
Ekonomika un uzĦēmējdarbība  X  
Svešvaloda   X 

 
Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs (vārds, uzvārds, darbavieta, 
amats): 
 
1. Ingrīda Čēma – Rīgas StradiĦa Universitātes Stomatoloăijas Fakultātes dekāne, 
Orālās patoloăijas katedras vadītāja, profesore 
2. Anda Brinkmane – Latvijas Zobārstu asociācijas valdes locekle, Rīgas StradiĦa 
Universitātes, Terapeitiskās stomatoloăijas katedras asociētā profesore 
3. Pēteris Apse – SIA „ARK” vadītājs, profesors 
4. Aldis Vidžis- Rīgas StradiĦa Universitātes Stomatoloăijas Fakultātes prodekāns, 
Zobu protezēšanas katedras asociētais profesors 
5. Guntis Žīgurs – Latvijas Zobārstu asociācijas prezidents, RSU Zobu Protezēšanas 
katedras lektors     
6. Velga ŠiliĦa – Latvijas Zobārstu asociācijas valdes locekle, Zobārstniecības centra 
speciāliste  
 
Profesijas standarta konsultanti (vārds, uzvārds, darbavieta, amats): 
 

1. Ilga Urtāne – Stomatoloăijas institūta direktore, RSU Ortodontijas katedras 
vadītāja, profesore 

2. Ruta Care- RSU Terapeitiskās stomatoloăijas katedras vadītāja, profesore 
3. Andrejs Skaăers- RSU Mutes, sejas un žokĜu ėirurăijas katedras vadītājs, profesors 
4. Una SoboĜeva- RSU Zobu protezēšanas katedras vadītāja, docente  
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Rīgas StradiĦa universitātes 
Medicīnas, Stomatoloăijas, Farmācijas, Rehabilitācijas un Sabiedrības veselības 

fakult āšu 
UzĦemšanas noteikumi 2006./2007.akadēmiskajam gadam 

 

 

1. Šie noteikumi nosaka studentu uzĦemšanas kārtību Rīgas StradiĦa universitātes 
(turpmāk – RSU) Medicīnas, Stomatoloăijas, Farmācijas, Rehabilitācijas un 
Sabiedrības veselības fakultātē 2006./2007.akadēmiskajam gadam. 

2. Ārvalstnieku un bezvalstnieku uzĦemšanu RSU Medicīnas, Stomatoloăijas, 
Farmācijas un Rehabilitācijas fakultāšu studiju programmās, kas tiek realizētas angĜu 
valodā, nosaka atsevišėi uzĦemšanas noteikumi. 

3. RSU valsts finansētajās studiju vietās atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajām 
tiesību normām uzĦem reflektantus, kuri izturējuši konkursu attiecīgajā fakultātē 
(studiju programmā) un ir: 

3.1. Latvijas Republikas pilsoĦi ar vispārējo vidējo izglītību (vispārējās vidējās 
izglītības standarts ietver arī vidējās profesionālās izglītības programmas, kuras ilgst 4 
gadus pēc pamatizglītības (bet ne 2 vai 3 gadu arodizglītības programmas)); 

3.2. vai Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji ar vispārējo vidējo izglītību; 

3.3. vai Eiropas Savienības valstu pilsoĦi un viĦu bērni ar vispārējo vidējo izglītību. 

4. Latvijas Republikas pilsoĦus un pastāvīgos iedzīvotājus un Eiropas Savienības 
valstu pilsoĦus un viĦu bērnus var uzĦemt RSU no valsts budžeta līdzekĜiem finansētās 
studiju vietās, kā arī saskaĦā ar studiju līgumu – studijās par maksu. Šīs personas 
reflektē uz studiju vietām, kurām nav paredzēts valsts finansējums. 

5. RSU Medicīnas, Stomatoloăijas, Farmācijas, Rehabilitācijas un Sabiedrības 
veselības fakultāšu reflektantam UzĦemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti 
valsts valodā (dokumenti svešvalodās – jālegalizē normatīvos aktos (1961.gada 
5.oktobra Konvencija par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības 
atcelšanu) noteiktajā kārtībā un jāpievieno normatīvos aktos (Ministru kabineta 
2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu 
tulkojumi valsts valodā") noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā): 

5.1. reflektanta anketa (uz veidlapas); 

5.2. pases kopija (oriăinālu uzrāda); 

5.3. dokumenta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija 
(oriăinālu uzrāda). Ja reflektants vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis ārpus 
Latvijas Republikas, tad reflektants papildus iesniedz Akadēmiskās 
informācijas centra izziĦu, kurā ir norādīts, ka reflektanta vispārējā vidējā 
izglītība ir pielīdzināma vispārējās vidējās izglītības standartam (Ministru 
kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumi Nr.463 "Noteikumi par valsts 
vispārējās vidējās izglītības standartu"); 

5.4. dokumenta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma "Gada un eksāmenu 
atzīmju izraksts" kopija (oriăinālu uzrāda), kurā: 
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5.4.1. reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 
1997./98.mācību gada līdz 2005./2006.mācību gadam, gada un eksāmenu 
atzīmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 
4 balles (atzīmes specializētajos kursos netiek Ħemtas vērā), 

5.4.2. ir sekmīgs vispārējās vidējās izglītības iestādes gada (vai noslēguma 
eksāmena) vērtējums fizikā (netiek Ħemts vērā vērtējums fizikā, ko 
reflektants ieguvis vidusskolas dabaszinību kursā). Ja reflektantam nav 
šajā punktā norādītā vērtējuma fizikā, tad reflektants veic vienu no šādām 
darbībām (šī apakšpunkta prasības neattiecas uz Rehabilitācijas fakultātes 
studiju programmas „Sociālais darbs” reflektantiem): 

5.4.2.1. iesniedz Valsts centralizētā eksāmena (turpmāk – VCE) fizikā 
sertifikāta kopiju (oriăinālu uzrāda) ar sekmīgu vērtējumu (A–D līmenis), 

5.4.2.2. iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka reflektants ir ieguvis sekmīgu 
vērtējumu fizikā (A–D zināšanu līmeni) pēc astoĦu mēnešu RSU Sagatavošanas 
kursiem; 

5.5. VCE sertifikātu kopijas (oriăināli j āuzrāda), ko LR Izglītības un zinātnes 
ministrija noteikusi kā obligāti kārtojamus attiecīgā mācību gada vispārējās 
vidējās izglītības abiturientiem; 

5.6. VCE ėīmijā sertifikāta kopiju (oriăinālu uzrāda) ar vērtējumu A–D (ja 
reflektants ir kārtojis minēto VCE). Šis apakšpunkts nav attiecināms uz 
Rehabilitācijas un Sabiedrības veselības fakultāšu reflektantiem; 

5.7. VCE bioloăijā sertifikāta kopiju (oriăinālu uzrāda) ar vērtējumu A–D (ja 
reflektants ir kārtojis minēto VCE). Šis apakšpunkts nav attiecināms uz 
Farmācijas fakultātes, Rehabilitācijas fakultātes Ortozēšanas – protezēšanas 
akadēmiskās skolas un studiju programmas Sociālais darbs reflektantiem.  

5.8. medicīniskā izziĦa (forma Nr. 086 u) vai izziĦa – kopsavilkums, ieraksts par 
krāsu redzi; 

5.9. sešas vienādas fotokartītes (3x4 cm); 

5.10. bāreĦiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas 
noteiktā kārtībā izsniegta bāreĦa apliecības kopija (oriăinālu uzrāda); 

5.11. karavīra dienesta apliecības kopija (oriăinālu uzrāda), ja reflektants iesniedz 
dokumentus ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaĜināšanās no obligātā militārā 
dienesta. 

6. Iesniedzot dokumentus, personīgi jāuzrāda pase un jāiemaksā RSU kasē reflektanta 
iestāšanās dokumentu reăistrēšanas pakalpojuma maksa. Par pakalpojumu nav jāmaksā 
bāreĦiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem. Reflektanta iestāšanās 
dokumentu reăistrācijas pakalpojuma maksas lielums tiek noteikts ar RSU rīkojuma 
dokumentu. 

7. Iesniegtos dokumentus UzĦemšanas komisija atbilstīgi reflektanta iesniegumam 
izsniedz atpakaĜ reflektantiem, kuri nav imatrikulēti. 

8. Reflektanta iestāšanās dokumentu reăistrēšanas pakalpojumu maksa atpakaĜ netiek 
izmaksāta. 
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9. TermiĦus, kad notiek dokumentu pieĦemšana, pārbaudījumi un konkursa rezultātu 
izsludināšana, nosaka RSU UzĦemšanas komisija. 

10.  Medicīnas fakultātes, Stomatoloăijas fakultātes un Rehabilitācijas fakultātes 
Ortozēšanas-protezēšanas akadēmiskās skolas reflektanti kārto objektīvi strukturēto 
pārbaudījumu profesionālās piemērotības noteikšanai. 

11. Ierodoties uz pārbaudījumiem, reflektantam jāuzrāda pase. Visi pārbaudījumi 
notiek latviešu valodā. Pārbaudījumus vērtē 5 punktu robežās. 

12. Medicīnas fakultātes un Stomatoloăijas fakultātes reflektantus imatrikulē saskaĦā 
ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa (nozīmīguma secībā): 

12.1. objektīvi strukturētais pārbaudījums profesionālās piemērotības noteikšanai;  

12.2. VCE vērtējums (ar A–D līmeni) ėīmijā; 

12.3.  VCE vērtējums (ar A–D līmeni) bioloăijā; 

12.4. vidējais to divu VCE vērtējums, ko Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi kā 
obligāti kārtojamus attiecīgā mācību gada vispārējās vidējās izglītības abiturientiem. 

13. Farmācijas fakultātes reflektantus imatrikulē saskaĦā ar konkursa rezultātiem, ko 
veido šādu vērtējumu summa (nozīmīguma secībā): 

13.1. VCE vērtējums (ar A–D līmeni) ėīmijā;  

13.2. vidējais to divu VCE vērtējums, ko Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi kā 
obligāti kārtojamus attiecīgā mācību gada vispārējās vidējās izglītības abiturientiem. 

14. Rehabilitācijas fakultātes un Sabiedrības veselības fakultātes reflektanti, izĦemot 
Rehabilitācijas fakultātes Ortozēšanas – protezēšanas akadēmiskās skolas un studiju 
programmas Sociālais darbs reflektantus, imatrikulē saskaĦā ar konkursa rezultātiem, 
ko veido šādu vērtējumu summa (nozīmīguma secībā): 

14.1. VCE vērtējums (ar A–D līmeni) bioloăijā. 

14.2. vidējais to divu VCE vērtējums, ko Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi kā 
obligāti kārtojamus attiecīgā mācību gada vispārējās vidējās izglītības abiturientiem. 

15. Rehabilitācijas fakultātes Ortozēšanas – protezēšanas akadēmiskās skolas 
reflektantus imatrikulē saskaĦā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu 
summa: 

15.1. objektīvi strukturētais pārbaudījums profesionālās piemērotības noteikšanai; 

15.2. vidējais to divu VCE vērtējums, ko Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi kā 
obligāti kārtojamus attiecīgā mācību gada vispārējās vidējās izglītības abiturientiem. 

16. Rehabilitācijas fakultātes studiju programmas Sociālais darbs reflektantus 
imatrikulē pamatojoties uz vidējo to divu VCE vērtējumu, ko Izglītības un zinātnes 
ministrija noteikusi kā obligāti kārtojamus attiecīgā mācību gada vispārējās vidējās 
izglītības abiturientiem. 

17. Reflektantus, kuri norādītajā laikā nav ieradušies uz pārbaudījumiem vai ir 
saĦēmuši tajos neapmierinošu vērtējumu, RSU neuzĦem. 

18. Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē (nozīmīguma secībā): 
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18.1. objektīvi strukturētā pārbaudījuma profesionālās piemērotības noteikšanai 
vērtējums Medicīnas fakultātes, Stomatoloăijas fakultātes un Rehabilitācijas fakultātes 
Ortozēšanas-protezēšanas akadēmiskās skolas reflektantiem; 

18.2. VCE vērtējums ėīmijā (izĦemot Rehabilitācijas un Sabiedrības veselības 
fakultāšu reflektantus); 

18.3. VCE vērtējums bioloăijā (izĦemot Farmācijas fakultātes reflektantus). 

19. Ārpus konkursa valsts finansētajās studiju vietās pēc VCE vērtējumu ieskaitīšanas 
vai pārbaudījumu, ja tos paredz UzĦemšanas noteikumi, sekmīgas nokārtošanas RSU 
uzĦem bāreĦus un bez vecāku apgādības palikušos bērnus, kā arī obligāto militāro 
dienestu beigušas personas, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaĜināšanas dienas. 

20. RSU UzĦemšanas komisijas noteiktajā kārtībā konkursu neizturējušie reflektanti 
papildus konkursa kārtībā var pretendēt uz vakantajām valsts budžeta līdzekĜu 
finansējamām vai maksas studiju vietām citās fakultātēs. 

21. Trīs darba dienu laikā no pārbaudījuma vērtējuma vai konkursa rezultātu 
paziĦošanas dienas reflektants ir tiesīgs par pārbaudījuma un konkursa rezultātu 
novērtējumu iesniegt rakstisku apelācijas sūdzību RSU UzĦemšanas komisijai. 

22. Apelācijas sūdzības izskata atbilstīgi RSU procesa aprakstam Nr.4 "Reflektantu 
apelācijas sūdzību izskatīšana". Sūdzību par RSU Apelācijas komisijas lēmumu 
reflektants iesniedz RSU rektoram (rektora lēmums ir galīgs). 

23. Visiem konkursu izturējušajiem reflektantiem UzĦemšanas komisijas noteiktajā 
termiĦā ir jāreăistrējas un jānoslēdz līgums par studijām. 

24. Konkursu uz valsts finansētajām studiju vietām neizturējušie reflektanti RSU 
noteiktajā kārtībā var reăistrēties savā fakultātē studijām par maksu. 

25. Reflektants tiek imatrikulēts ar RSU rīkojuma dokumentu.  

26. Visus ar imatrikulāciju RSU saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas 
Republikā spēkā esošajās tiesību normās vai šajos noteikumos, izskata RSU 
UzĦemšanas komisija. 
 
 
 UzĦemšanas komisijas 
 Atbildīgais sekretārs       A.Reinis 
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LZP GRANTI STOMATOLO ĂIJAS FAKULT ĀTĒ 
 
 
2005. gads 

Ortodontijas katedra 
 
Zinātniskais grants „Augšējo elpošanas ceĜu morfoloăija pēc 
ortognātiskām operācijām.”  
(vad.G. Jākobsone). 
 
 
2004. gads 

Mutes, sejas un žokĜu ėirur ăijas katedra 
 
LZP grants Nr. 04.1224 “Imūnhistoėīmisks un elektronmikroskopisks 
pētījums par šūnu morfofunkcionālajiem adaptācijas procesiem pēc žokĜu 
eksperimentālām operācijām ar modificētu kalcija fosfāta biokeramikas 
materiālu implantāciju” 
(vad. prof. A. Skaăers). 
 
 2003. gads 

Mutes, sejas un žokĜu ėirur ăijas katedra 
 
LZP grants Nr. 01.0714  “Modificētu kalcija fosfāta biokeramikas 
implantātu efektivitāte žokĜu kaulu alveolārā izauguma audu vadāmajā 
reăenerācijā” 
 (vad. prof. A. Skaăers). 
 
2002. gads 

Mutes, sejas un žokĜu ėirur ăijas katedra 
 
LZP grants Nr. 01.0714 “Eksperimentāls morfoloăisks pētījums par žokĜu 
kaulu alveolārā izauguma audu vadāmo reăenerāciju pēc modificētu kalcija 
fosfāta biokeramikas materiālu implantācijas.” 
(vad. prof. A. Skaăers). 
 
2001. gads 

Mutes, sejas un žokĜu ėirur ăijas katedra 
 
LZP grants Nr. 01.0714 “Eksperimentāls morfoloăisks pētījums par žokĜu 
kaulu alveolārā izauguma audu vadāmo reăenerāciju pēc modificētu kalcija 
fosfāta biokeramikas materiālu implantācijas.” 
(vad. prof. A. Skaăers). 
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1999. gads 

Mutes, sejas un žokĜu ėirur ăijas katedra 
 

1. LZP grants Nr. 96.0345 “Šūnas ultrastruktūras izmaiĦu nozīme 
mutes dobuma priekšvēžu un plakanšūnu vēža attīstībā.” 
(vad. prof. I. Čēma) 
 

2. LZP grants Nr. 96.0049.1 “Stomatognātiskās sistēmas un deniĦu-
apakšžokĜa locītavas traucējumu saistības izpēte”   

 (vad. prof. H. Jansons). 
 
 

 
20. 02. 2006. 
 
 
Stomatoloăijas fakultātes dekāne                             prof. I. Čēma 
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STOMATOLOĂIJAS FAKULTĀTES DOKTORANTI 
 

Vārds, uzvārds Tēma Doktorantūras 
vadītāja 

1. Armands Zīraps 
                  1997 - 2000 

„Eksperimentālā stikla jonomēra „Batch” 
klīniskā izpēte, pielietojot ART tehniku I un II 
klases kavitātes”. Iegūts „master of Science in 
Restorative Dentistry”- 1999, 18. jūnijs. 
Helsinki, Somija 

Prof. R. Care 

2. A. Bigestāns 
                  1997 – 2000  

„Kaula morfoloăiskās un funkcionālās īpatnības 
dažādu implantu konstrukciju gadījumos” 

Prof. A. Skaăers 

3. I. Krasta 
                  1998 - 2001 

 ‘’Or ālā lichen ruber planus diagnostiskie 
kritēriji un ārstēšanas perspektīvas.” 

Prof. I.Čēma 

4.Gundega Jākobsone  
                  1999 - 2002 

“Deguna elpošanas patoloăijas ietekme un 
dentofaciālo morfoloăiju.‘’ 

Prof. I.Urtāne 

5. Sandra BērziĦa 
                  1999 - 2002 

„Mutes veselība bērniem un pusaudžiem 
Latvijā.” 

Prof. R. Care 

6. Ieva Henkuzena 
                  1999 - 2002 

„Metāla kroĦu pielietošana kariesa un tā 
komplikāciju ārstēšanai piena sakodienā” 

Prof. R. Care 

7. G. Lauskis 
1999 –2002 

 

 ‘’Košanas muskulatūras morfoloăiskās 
funkcionālās izmaiĦas pēc ortognātiskās 
ārstēšanas ėirurăiski. ‘’ 

Prof. A. Skaăers 

8. A. Dērveniece:  
1999 - 2002 

“Ne-melanomas ādas audzēju etipatoăenētiskie 
aspekti.” 

Prof. I.Čēma 

9. Inguna Rence- 
Bambīte 

2000 - 2003 

„Dažādu plombējamo materiālu klīniskais 
novērtējums Latvijā” 

Prof. R. Care 

10. Andra Liepa 
2001 - 2004 

“Ortodontiskās ārstēšanas nepieciešamība un 
kvalitātes novērtējums Latvijā.‘’ 

Prof. I. Urtāne 

11. Dace Čakārne 
2001 - 2004 

“Elpošanas ceĜu morfoloăija pacientiem ar 
kraniofaciālajām anomālij ām 

Prof. I. Urtāne 

12. Ieva MauliĦa 
2001 - 2004 

 ‘’Kraniofaciālā skeleta mērījumi bērniem ar 
lūpas, aukslēju un caurejošām šėeltnēm, un to 
vecākiem.” 

Prof. I. Urtāne 

13. Antra Ragauska 
2001 - 2004 

„Keramikas inleju/olneju salīdzinājums ar 
kompozīta plombām.” 

Prof. P.Apse 

14. Sabīne Jurăe 
2002 - 2005 

“Mutes gĜotādas aftu izcelsmes klīniskie, 
imunoloăiskie un bioėīmiskie aspekti.” 

Prof. I. Čēma 

15. Lija Lauri Ħa 
2002 - 2005 

’’Protēžu pakalpojumu izmaksas Latvijas 
zobārstniecības iestādēs un atsevišėu faktoru 
nozīme bezzobu žokĜu protezēšanā sociāli 
neaizsargātām grupām.’’   

Doc. U. SoboĜeva 

16. Jolanta Pugača 
2005 - 2008 

 ‘’II/1 klases anomāliju dentofaciālā 
morfoloăija un ortodontiskās ārstēšanas 
rezultātu novērtējums.‘’ 

Prof. I. Urtāne 

17. Andris ĀbeltiĦš 
2005 - 2008 

 ’’Sejas mīksto audu ietekme uz ortognātiskās 
ėirurăijas operāciju īstermiĦa un ilgtermiĦa 
rezultātiem.‘’ 

Prof. I. Urtāne 

18. Jekaterina Gudkina „Kariesa riska faktoru noteikšana bērniem  6 un Asoc. prof. A. 
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2005 - 2008 12 gadu vecumā Rīgā un individuālo kariesa 
profilakses programmu izstrādāšana.” 

Brinkmane 

19. Ilona Viduskalne 
2005 - 2008 

„Bērnu zobu traumu epidemioloăija. Rīgas 
pilsētā, ārstēšanas rezultātu novērtējums un 
ārstēšanas tiešās izmaksas.” 

Prof. R. Care 

20. Kaspars Stamers 
2005 - 2008  

"Siekalu dziedzeru išēmiska  
slimība eksperimentāli un klīniski." 

Prof. A. Skaăers 

21. Anda Mindere  
2005 - 2008 

„SakĦu kanālu mikroflora Latvijas pacientiem 
endodontiski ārstētos zobos ar hronisku 
periodontītu.” 

Doc. R. KundziĦa 

22. Anda SlaidiĦa 
2005 - 2008 

 

  „Estrogēnu deficīta ietekme uz žokĜu kaula 
rezorbcijas struktūru un endo-osālās 
implantācijas oseo- integrāciju.“ 

Doc. U. SoboĜeva 

23. Linards Grieznis 
2005 - 2008 

 

„Zobu implantu iespaids uz košĜāšanas sistēmas 
funkciju.“ 

Prof. P. Apse  

 
 
 
 
 
Stomatoloăijas fakultātes dekāne                                       prof. I.Čēma 
 
 
2006.01.03. 
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Pielikums 
(pasniedzēju CV dzīves un darba apraksti atsevišėā disketē) 

 
 


