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1.Studiju virziena raksturojums 

1.1.studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar LU kopējo stratēģiju. 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK), studiju virzienā VESELĪBAS 

APRŪPE,  īsteno Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas ,,Māszinības” 

(kods 41723) un  „Ārstniecība” (41721). Augstākās izglītības programmu  akreditācijas komisija 

studiju programmas ,,Māszinības” un  ,,Ārstniecība” ir akreditējusi divas reizes 2005. gadā  un 

2011.gadā līdz 2017.gada maijam.   Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju 

programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" ietvaros veikta abu studiju 

programmu izvērtēšana. Pēc ekspertu vizītes un vērtējuma 2012. gada martā,   studiju 

programmas „Ārstniecība” un ,,Māszinības”  ir iedalītas Augstākās izglītības padomes studiju 

programmu sadalījuma pirmajā kvalitātes grupā un uzskatāmas par ilgtspējīgām.  

Studiju virziena programmu mērķi saskan ar LURMK darbības un attīstības stratēģiju 

2010.-2015.gadam, kas ir pieņemta koledžas Padomes 07.01.2010. sēdē, protokols Nr. 27 un 

apstiprināta  LU Senāta sēdē 29.03.2010. lēmuma  Nr.351. 

LURMK mērķis: īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas Māszinības un Ārstniecība veselības aprūpes nozarei nepieciešamo speciālistu 

izglītošanā  un  attīstīt pētniecību nozarē, lai veicinātu veselības aprūpes kvalitātes pilnveidi.  

Studiju virziena Veselības aprūpes attīstības stratēģijas mērķis ir radīt labvēlīgu vidi 

personāla – studentu, akadēmiskā un vispārējā personāla, izaugsmei un nodrošināt LU RMK 

misijas izpildi. Stratēģija veidota, lai sekmētu Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas  

attīstību, personālam sadarbojoties ar akadēmisko sabiedrību, valsts pārvaldes institūcijām un 

sociālajiem partneriem un darba devējiem.  

Stratēģija balstās uz esošās situācijas analīzes un nosaka vidējā termiņa (3 – 5 gadi) 

nozīmīgākos uzdevumus un līdzekļus LU RMK  ilgtermiņa (6 – 12 gadi) darbības mērķu 

sasniegšanai. Stratēģija norāda ceļus, kā veiksmīgi izmantot iespējas un izvairīties no draudiem, 

kurus koledžas attīstībai radīs nākotnē sagaidāmās norises. 

Stratēģija ir saistoša, plānojot koledžas īstermiņa (1 – 3 gadi) attīstību, izstrādājot 

normatīvos dokumentus un organizējot studiju procesu.  

Stratēģija ievēro Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas Nolikumu, Latvijas 

Republikas noslēgtos starptautiskos līgumus un parakstītās deklarācijas, Latvijas likumus un 
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normatīvos dokumentus, kā arī Eiropas Savienības Direktīvas attiecībā uz reglamentētajām 

profesijām.   

Programma  ,,Māszinības” sniedz mūsdienu darba tirgū, veselības aprūpei nepieciešamo 

zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu un piešķir ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju: Māsa 

vai Internās aprūpes māsa, vai Bērnu aprūpes māsa, vai Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās 

aprūpes māsa, vai Ķirurģiskās aprūpes māsa, vai Ambulatorās aprūpes māsa. 

Programmas saturs  atbilst ES direktīvām 2005/36/EC, tai atbilstošiem MK noteikumiem 

Nr.68 ,,Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes 

porfesionālās kvalifikācijas  iegūšanai” un 2009.gada 24. marta MK  noteikumiem Nr. 268 

„Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa 

profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo 

personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” 6. punktā noteiktajām ārstniecības personas 

profesionālajām prasmēm un māsas profesijas standartam. 

Programma  „Ārstniecība”  sniedz mūsdienu darba tirgū pieprasītu zināšanu, prasmju un 

iemaņu kopumu un piešķir kvalifikāciju ārsta palīgs; ambulatorās aprūpes ārsta palīgs; 

neatliekamās medicīnas ārsta palīgs. Programmas saturs  atbilst LR likumdošanai, tai skaitā 

Ārstniecības likumam, likumam „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanu”, 2009.gada 24. marta MK  noteikumiem Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu 

un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības 

programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” 6. 

punktā noteiktajām ārstniecības personas profesionālajām prasmēm un Ārsta palīga profesijas 

standartam. 

Sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Ārstniecības studiju 

programmā,    turpinās  Neatliekamās medicīnas ārstu palīga speciālistu sagatavošana.  

 2012./2013. studiju gadā uzsākta un  īstenota  profesionālās vidējās izglītības studiju programma 

„Fizioterapija” (kods 35b 722 04) , projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.2/09/IPIA/NVA/002 „Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā” finansētās 

1.7.aktivitātes „Speciālistu sagatavošana, īstenojot profesionālo vidējās izglītības programmu” 

ietvaros.  

Sadarbojoties ar Latvijas Māsu asociāciju,  2012. gadā turpinās   māsu, ārstu palīgu, 

vecmāšu un māsu palīgu kvalifikācijas atbilstības pārbaudes eksāmena īstenošana un pilnveide. 
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1.2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas Republikas 

interešu viedokļa 

LURMK īsteno  studiju virziena Veselības aprūpe studiju programmas Māszinības un 

Ārstniecība, nodrošinot profesionālu speciālistu sagatavošanu  Latvijas veselības aprūpes 

iestādēm. 

Analizējot darba devēju un absolventu  atzinumus par LURMK  studiju virziena 

Veselības aprūpe studiju programmu īstenošanas lietderību, speciālistu sagatavošanas kvalitāti, 

kā arī programmu attīstības nepieciešamību, jāsecina, ka LURMK darbība noris, respektējot 

sabiedrības intereses, ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām personām, darba devējiem un 

absolventiem. 

 Eiropas Savienības direktīva paredz māsas profesiju kā vienu no reglamentētajām 

profesijām Eiropā un nosaka kopējas prasības māsu izglītībai dalībvalstīs. Piedāvājamās pirmā 

līmeņa profesionālās  augstākās izglītības Māszinību studiju programmas  nepieciešamība  no 

Latvijas interešu viedokļa  motivējama ar  valstī pieaugošo pieprasījumu pēc kvalificētām un 

profesionāli sagatavotām māsām ar augstāko izglītību, kas spēj:  

 praktizēt veselības aprūpes iestādēs un sabiedrības veselības jomā,  

 patstāvīgi veikt un vadīt pacientu aprūpi, izglītot pacientus, viņu ģimenes locekļus,   

aprūpes komandas locekļus un sabiedrību,  

 piedalīties ārstniecībā un nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas  un prasmes. 

 Lai veicinātu studentu iesaistīšanos un konkurētspēju darba tirgū ir nepieciešams: 

 veicināt studentu patstāvīgas spriešanas spējas, viedokļa veidošanos, 

 iemācīt uztvert lietu kopsakarības, analizēt sarežģītas situācijas, 

 sekot, lai studiju programma atbilstu eksistējošām darba tirgus prasībām, 

 veidot pēc iespējas ciešāku saikni ar darba devējiem, 

 veicināt māsu profesijas attīstību. 

Praksē ir pierādīta Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas, kā pirmā  līmeņa 

augstākās profesionālās izglītības  iestādes, spēja sagatavot tautsaimniecības vajadzībām un 

prasībām atbilstoša līmeņa speciālistus. Koledžā izglītošanas process balstās uz augstu 

mācībspēku kvalifikācijas līmeni un sistemātisku profesionālā līmeņa paaugstināšanu. Tas 

uzskatāms par nozīmīgu kreativitātes  rādītāju  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas Māszinības īstenošanā. 
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 Kā rāda mūsu izglītības iestādes veiktā  aptauja  par pirmā līmeņa profesionālās  

augstākās izglītības studiju programmas ,,Māszinības”  absolventu tālākām karjeras gaitām, 

apmēram 50%  no absolventu skaita turpina izglītoties augstākajās mācību iestādēs, tādēļ, lai 

veicinātu  tālākizglītību koledža motivē studentus  izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību un sekmētu turpmākās karjeras veidošanu un  konkurētspēju 

mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos. 

 Piedāvājamās pirmā līmeņa profesionālās  augstākās izglītības „Ārstniecība” studiju 

programmas  nepieciešamība  no Latvijas interešu viedokļa  motivējama ar  valstī pieaugošo 

pieprasījumu pēc kvalificētiem un profesionāli sagatavotiem ārsta palīgiem ar augstāko izglītību, 

kas spēj:  

1. praktizēt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestos, ģimenes ārsta praksēs, citās 

veselības aprūpes iestādēs un sabiedrības veselības jomā,  

2. patstāvīgi veikt un vadīt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu dažādām 

pacientu grupām veselības traucējumu gadījumos, izglītot pacientus, viņu ģimenes 

locekļus,   komandas locekļus un sabiedrību,  

3. piedalīties ārstniecībā un nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas  un prasmes. 

Novērtējot studiju programmas perspektīvas no Latvijas valsts interešu viedokļa, 

iezīmējami vēl vairāki svarīgi punkti:  

1. reformas veselības aprūpes sistēmā strauji samazina sekundārās veselības aprūpes 

īpatsvaru, palielinot primārās un terciārās veselības aprūpes lomu, ar 2009. gada 29. 01. 

Ministru kabineta rīkojumu Nr. 75 valstī ir izveidots vienots Neatliekamās Medicīniskās 

palīdzības dienests ar pieciem reģionālajiem centriem- Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, 

Zemgales un Latgales. Tajā iekļauts arī katastrofu medicīnas centrs. Tādējādi tiek 

nodrošināts princips, ka uz izsaukuma vietu dodas tuvākā mediķu brigāde, ātrāk nonākot 

palīdzības sniegšanas vietā. Nozīmīga Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

prioritāte ir un  turpmāk būs jauno mediķu piesaiste darbam ātrajā palīdzībā. Lai 

pietuvinātu brigādes iedzīvotājiem un nodrošinātu mediķu ātrāku ierašanos pie 

pacientiem, valstī tiek veidoti jauni ātrās palīdzības brigāžu punkti (vairāk kā 30 vietās), 

palielinājies pieprasījums tieši pēc ārsta palīgiem, jo tiek organizētas jaunas ārsta palīgu 

brigādes, jaunie speciālisti nepieciešami arī 113 dispečercentrā, 



13 

 

2. jāņem vērā, ka šobrīd dienests ir norūpējies tieši par paaudžu maiņu ātrajā palīdzībā, 

brigāžu mediķu vidējo vecumu (21% ir vecumā no 51-60 gadiem),  

3. darba vietu pieejamību programmas absolventiem palielina arī tas, ka Rīgas Austrumu 

klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā „Gaiļezers” 2010.g.novembrī atklāja Latvijā 

modernāko un lielāko Neatliekamās medicīniskās palīdzības uzņemšanas klīniku, pirms 

tam ierīkots helikopteru nosēšanās laukums, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā 

vairākus gadus darbojas Neatliekamās medicīnas centrs, 

4. veselības aprūpes sistēmas reformu rezultātā pieaug ģimenes ārstu darba apjoms un 

funkcijas. Lai deleģētu daļu savu uzdevumu, ģimenes ārstu prakses piedāvā darbu ārsta 

palīgiem. Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu par ģimenes ārsta praksi grozījumu 

projekts, kurš paredz, ka katram ģimenes ārstam jāstrādā vismaz ar vienu ārsta palīgu 

(vai diviem). Paredzēts, ka ārsta palīgam 2 stundas dienā jāveic patstāvīga pacientu 

pieņemšana. Savukārt, lauku reģionos un pagastos trūkst ģimenes ārstu. Tāpēc, lai 

nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību, pašvaldības piedāvā doktorātos strādāt ārsta 

palīgiem. 

1.3. Studiju virziena attīstības plāns 

Studiju virziena  programmu  attīstības plāns, studiju procesa veiksmīgai norisei un 

realizācijai, izstrādāts, pamatojoties  uz esošās situācijas analīzi (SVID analīze) un to  veicam 

sekojošos virzienos:   

1. Studiju programmu attīstība un pilnveide uz studiju rezultātiem balstītai studiju programmas 

kvalitātes nodrošināšanai: 

1.1. Studiju satura un apjoma izvērtējums, saskaņā ar pašnovērtējuma ziņojumu, iekšējo un 

ārējo auditu rezultātiem (ikgadējs studiju satura un apjoma izvērtējums studiju gada  

noslēgumā atbildīgās personas- Maruta Šiliņa, Aleksejs Višņakovs) 

1.2. Regulāri pilnveidot studiju programmu saturu, ņemot vērā  pārmaiņas nozarē un  

pamatojoties uz studējošo vajadzībām un darba tirgus prasībām (pārakreditācijas periodā 

veiktas izmaiņas studiju kursu aprakstos, literatūras sarakstos. Atbildīgās  personas - 

Maruta Šiliņa, Aleksejs Višņakovs) 

1.3. Optimizēt  katedras sadarbību ar studentiem un mācībspēkiem. (sadarbība ar studentu 

pāšpārvaldi, regulāras mācībspēku sanāksmes 3 reizes semestrī, individuāla sadarbība ar 
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mācībspēkiem divas reizes semestrī atbildīgās personas- Rūta Bogdanova,   Maruta Šiliņa, 

Aleksejs Višņakovs) 

2. Studiju vides  nodrošināšana un attīstība: 

2.1. Turpināt pilnveidot materiāltehnisko bāzi, papildinot bibliotēkas krājumus,  nodrošinot 

mācībspēkus ar modernu,  mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu,  informācijas 

līdzekļiem (atbildīgā persona- Madara Macāne). 

2.2. Mērķtiecīgi sadarboties ar klīniskās prakses bāzēm (Noslēgti  jauni sadarbības līgumi ar 

veselības aprūpes un sociālās aprūpes iestādēm, (ģimenes ārstu prakses, VSAC „Rīga”), 

pagarināti darbojošies līgumi (NMPD,RAKUS,BKUS,PSKUS u.c.), turpinās sadarbības 

paplašināšana ar reģioniem-Valmieru, Jēkabpili, Madonu, Daugavpili , Jelgavu, Dobeli,) 

(Pielikums Nr.2) 

2.3. Mācību gada beigās prakšu plānošana nākamajam studiju gadam, dokumentu un 

vērtēšanas kritēriju analīze atbildīgā persona- Rūta Bogdanova, Maruta Šiliņa, Aleksejs 

Višņakovs) 

2.4. Uzlabot, optimizēt infrastruktūras iekārtu intensīvāku apsaimniekošanu, t.sk. kursi par e-

vides izmantošanu studiju kursu realizācijā, jaunas pētniecības aparatūras 

iegāde,(2012./2013 sāk ieviest  e-studijas virtuālā vidē, uzsākta studentu reģistrācija e-

studijām atbildīgā persona- Baiba Druvmale-Druvleja) 

2.5. Sekmēt mikro un makro studiju vides uzlabošanu:  

(2012./2013stud. gadā: - pabeigta akitvitāte un apgūts finansējums ERAF programmas  

3.1.2.1.1. apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana 

studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu 

apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projektā „ Rīgas 

Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās 

”. Projekta kopējais finansējums 241638 lati, t.sk. ERAF finansējums 205391 lats, valsts 

budžeta līdzfinansējums 17323 lati, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas  

līdzfinansējums 18924 lati; 

- īstenots  KPFI finansētais  projekts „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

dienesta viesnīcas ēkas  vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes 

standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”. Projekta 
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kopējās izmaksas ir  275266 lati, t.sk. finanšu instrumenta finansējums 233219 lati, koledžas 

līdzfinansējums 41157 lati, neattiecināmās (publicitātes) izmaksas 890 lati; 

- realizēts LURMK autostāvvietas un teritorijas labiekārtošanas projekts, finansējums no 

koledžas pašu ieņēmumu līdzekļiem; 

- uzsākta 4.stāva telpu pārbūve auditoriju iekārtošanai 

- uzsākta dienesta viesnīcas 9.stāva remonts un labiekārtošana)  

3. Akadēmiskā un vispārējā personāla iesaistīšana studiju programmu attīstībā un pilnveidē: 

3.1. Regulāri pilnveidot studiju programmu saturu iesaistot nozares speciālistus studiju kursu 

realizācijā (Koledžas mācībspēku un nozares speciālistu kopsapulce reizi semestrī, studiju 

kursu aprakstu analīze studiju kursa noslēgumā, atbildīgā persona- Maruta Šiliņa, Aleksejs 

Višņakovs). 

3.2. Nodrošināt mācībspēku regulāru kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, piedaloties 

pētnieciskajos projektos, konferencēs, personāla mobilitātē, IT un pedagoģijas inovāciju 

kursos (atbildīgā persona- Daina Voita) 

3.3. Piesaistīt studiju programmām Latvijas un ārvalstu vieslektorus. (  2 vieslektori Fatoş 

Korkmaz; Sergul Duygulu - Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing 

Department, atbildīgā persona- Daina Voita,  Sanita Puncule) 

3.4. Veicināt mācībspēku dalību Erasmus un Nord Plus mobilitātē.(regulāra mācībspēku 

informēšana par mobilitātes iespējām: informācija koledžas mājas lapā, individuālas 

pārrunas ar mācībspēkiem –(atbildīgā persona Sanita Puncule) 

4. Sadarbība ar studējošiem 

4.1. Turpināt regulāru studentu aptauju programmu izvērtēšanai (atbildīgā persona- Linda 

Alondere. 

4.2. Aktivizēt studentu dalību studiju programmu pilnveidošanā (sadarbība ar studentu 

pašpārvaldi, studentu anketēšana   studiju kursa nobeigumā- atbildīgā persona- Linda 

Alondere) 

4.3. Turpināt   studentu dalību Erasmus mobilitātē un   dalību Nord Plus aktivitātēs (atbildīgā 

persona- Sanita Puncule) . 

4.4. Iesaistīt un turpināt sadarbību  ar studentiem pētniecības projektos (atbildīgā persona 

Daina Voita). 
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4.5. Veicināt studentu tālāku izglītību, lai nodrošinātu  Māszinību  un Ārstniecības studiju 

programmu akadēmiskā personāla papildināšanu. 

4.6. Pilnveidot koledžas mājas lapu efektīvākai informācijas apmaiņai (regulāra informācijas 

atjaunošana, uzsākta plašāka informācijas ievietošana  izejošiem un ienākošajiem 

mobilitātes studentiem par studiju, sadzīves un atpūtas iespējām atbildīgā persona-

S.Puncule) 

5. Sadarbība ar profesionālo sabiedrību: 

5.1. Iesaistīt darba devējus  studiju programmu īstenošanā un novērtēšanā (darba devēju 

iesaistīšana kvalifikācijas darbu vadīšanā, recenzēšanā, Valsts kvalifikācijas eksāmena 

vērtēšanas komisijas darbā un atsevišķu studiju kursu vadīšanā (atbildīgā persona-

R.Bogdanova) 

5.2. Regulāri sadarboties ar darba devējiem studiju programmu popularizēšanā un 

informēšanā par jauninājumiem.   

(Ik gadu koledža piedalās izstāžu centra BT1 organizētajā izstādē „Skola 2000” ( Skola 2012” 1. 

– 4.martā)  Paralēli dalībai izstādē, koledža  ievieto reklāmu izdevumos, kuri tiek izplatīti 

ieprieksminētās izstādes laikā, piem., „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs”. 

 Lai informētu par izglītības iespējām koledža jau vairāku gadu garumā veiksmīgi 

sadarbojas ar  laikrakstiem „Lauku avīze” un reģionālām avīzēm.   

Laikā, kad vispārējās vidējās izglītības iestādēs ir pavasara brīvdienās un maija mēnesī,  

koledžā tiek organizētas Informācijas dienas, kurās vidusskolniekiem ir iespēja tikties ar katedru 

vadītājiem un studiju daļas pārstāvjiem, iegūstot atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.  

2012./2013.ak.g. (2013.gada 13.februārī) koledža piedalījās Junior Achievement – Young 

Enterprise Latvija Ēnu dienā, uzņemot divas „ēnas”.  

Ņemot vērā musdienu informāciju tehnoloģiju un interneta nozīmīgumu informācijas 

iegūšanas un atlasīšanas ziņā, koledža pilnveidojusi mājas lapu ( www.rmkoledza.lu.lv ) 

 

1.4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam-darba un 

izglītības tirgu novērtējums par darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, 

darba devēju aptaujas rezultāti 

Studiju virziena    pilnveidošana, pamatojas uz veselības aprūpes stratēģiju, darba tirgus 

prasībām, Eiropas Savienības prasībām un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas  koledžas 

darbības un attīstības stratēģiju, kas  norāda ceļus, kā veiksmīgi izmantot iespējas un izvairīties 

http://www.rmkoledza.lu.lv/
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no draudiem, kurus studiju programmas realizācijā var  radīt nākotnē sagaidāmās norises. Tas 

rada nepieciešamību pēc kvalificētiem, konkurētspējīgiem speciālistiem, kuri nodrošina valsts 

veselības aprūpes stratēģijas mērķtiecīgu realizāciju veselības aprūpes iesaistītās institūcijās. 

Analizējot darba devēju un absolventu  atzinumus par LURMK  studiju virziena 

Veselības aprūpe studiju programmu īstenošanas lietderību, speciālistu sagatavošanas kvalitāti, 

kā arī programmu attīstības nepieciešamību, jāsecina, ka LURMK darbība noris, respektējot 

sabiedrības intereses, ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām personām, darba devējiem un 

absolventiem. 

Lai novērtētu Māszinību studiju programmas absolventu pieprasījumu darba tirgū un darba 

devēja viedokli, ir veikts pētījums, kurā tika aptaujāti darba devēji (27 respondenti) veselības 

aprūpes iestādēs, ar kurām  koledžai ir ilggadēja sadarbība. Pētījuma rezultāti atspoguļo māsu 

pieprasījumu darba tirgū un informāciju par nepieciešamajām profesionālajām  kompetencēm. 

Informācijas un datu analīze apliecina, ka apmēram 75% no koledžas Māszinību studiju 

programmas absolventiem uzsāk darbu veselības aprūpē. Darba devēju aptaujas analīze liecina, 

ka Māszinību studiju programmas stratēģija, struktūra, realizācija atbilst darba devēju prasībām 

un koledžas absolventi ir konkurēt spējīgi gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgos. Aptaujas un 

atsauksmju   rezultātu analīze ļauj secināt, ka, tāpat kā iepriekšējos gados, darba devēju dotais  

programmas novērtējums, no darba tirgus prasību viedokļa ir nemainīgi pozitīvs.  

Kā pozitīvu ievirzi sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām, var 

atzīmēt Māsu profesionālā ceturtā līmeņa standarta izstrādi, aktualizāciju  un iesniegšanu 

apstiprināšanai Izglītības un zinātnes ministrijā. Šis standarts nosaka māsas profesionālās 

kompetences, zināšanu un prasmju kopumu, kas iegūstamas pirmā  līmeņa profesionālās  

augstākās izglītības Māszinību studiju programmā.  

Lai novērtētu darba devēja viedokli par Ārstniecības studiju programmas absolventu 

pieprasījumu darba tirgū, tika aptaujāti 36 darba devēju pārstāvji Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestā, RAKUS stacionārā „Gaiļezers”, 5 ģimenes ārstu praksēs, Veselības 

ministrijā, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Medicīnas daļā. Aptaujas  rezultāti atspoguļo ārsta 

palīgu pieprasījumu darba tirgū un informāciju par nepieciešamajām profesionālajām  

kompetencēm.  

Praksē pierādīta Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas spēja sagatavot 

tautsaimniecības vajadzībām un prasībām atbilstoša līmeņa speciālistus.  Studiju programmā 
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„Ārstniecība” absolventi ir sešus gadus, sākot no 2007. gada, kopskaitā 172.  Kā rāda koledžas 

veiktā  aptauja  par absolventu tālākām karjeras gaitām, apmēram 10%  no absolventu skaita 

turpina izglītoties augstākajās mācību iestādēs.  

Tabula Nr.1.1. 

Ārstniecības studiju programmas  absolventu darba vietas 

LU RMK absolventu darba vieta Strādājošo absolventu skaits 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests-Rīgas reģions 63 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests- Vidzemes, 

Kurzemes, Zemgales, Latgales reģioni 

12 

BJSS basketbola skola „Rīga” 1 

Veselības ministrija 1 

RAKUS stacionārs „Gaiļezers” 70 

Ģimenes ārstu prakses 17 

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku medicīnas daļa 9 

                                                                                   Kopā                           172 

Informācijas un datu analīze apliecina, ka apmēram 90% no koledžas Ārstniecības studiju 

programmas absolventiem uzsāk darbu veselības aprūpes sistēmā (Tabula Nr.1.1.). Tātad Darba 

devēju aptaujas analīze liecina, ka Ārstniecības studiju programmas stratēģija, struktūra, 

realizācija atbilst darba devēju prasībām, un koledžas absolventi ir konkurēt spējīgi gan Latvijas, 

gan Eiropas darba tirgos. Par to liecina darba devēju atsauksmes.  

Kā pozitīvu ievirzi sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām, var 

atzīmēt kopīgu Ārsta palīga profesijas standarta izstrādi    un  apstiprināšanu Izglītības un 

zinātnes ministrijā. 

1.5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Studiju virziena  turpmākai  attīstībai ir svarīgi apzināties,  analizēt un noteikt programmas 

stiprās un vājās puses, draudus  un iespējas. Programmu saturiskā struktūra un tās realizācijas 

metodoloģiskais nodrošinājums ir koledžas akadēmisko darbinieku un sadarbības partneru 
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ilggadīgas un joprojām attīstībā esošas pedagoģiskās darbības rezultāts, kas tiek katru gadu 

izvērtēts, bet  programmas struktūra un pamatkoncepcijas paliek nemainīgas. Tabulā Nr.1.2. 

SWID analīzes rezultāti. 

Tabula Nr.1.2  

SWID analīze 

IEKŠĒJIE FAKTORI 

Stiprās puses : 

Personāls  

 ilglaicīgi sastrādājies personāls ar pieredzi ES Direktīvām un Latvijas likumdošanai atbilstošu studiju 

programmu izstrādē un īstenošanā 

 iespējas izglītoties un gūt pieredzi  partneraugstskolās 

 mērķtiecīga profesionāla akadēmiskā personāla piesaiste  

 nozares studiju kursu īstenošanā iesaistītajam akadēmiskajam personālam ir liela profesionālā darba 

pieredze 

 augsta mācībspēku darba kvalitāte un pozitīva sadarbība ar studentiem 

 vēlētais akadēmiskais personāls: ar maģistra grādu, ārsta grādu, doktoranti vai doktora grādu 

Akadēmiskā un zinātniskā darbība 

 studiju programmas saturs atbilst  Latvijas likumdošanai un profesiju standartam  

 plašs veselības aprūpes iestāžu tīkls ar līgumattiecībām par prakses vietu nodrošināšanu  

 pietiekams mācību metodiskais nodrošinājums 

 mūsdienīgs mācību un medicīniskais aprīkojums, tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas informācijas 

iegūšanai un studiju kvalitātes uzlabošanai  

 tiek veikts ikgadējs programmas pašvērtējums  

 nodrošināta abpusēja  atgriezeniskā saite students-mācībspēks 

 plašs medicīniskās, veselības aprūpes un citas studijām nepieciešamās mācību un zinātniskās 

literatūras un periodikas  nodrošinājums 

 doktoranti, maģistranti un studenti iesaistīti projektos zinātniskās darbības attīstībai  

 ir sadarbība ar LU, LLU, RPIVA un LSPA  

Infrastruktūra un finanses 

 tiek īrētas telpas RAKUS klīnikā, lai  nodrošinātu studiju procesa īstenošanu  atbilstošu praksei un 

darba tirgum –veselības aprūpes iestādē 

 sekmīgs menedžments efektīvai finanšu resursu izmantošanai  

 studiju programmā ir pietiekoši liels studējošo skaits, tas nodrošina maksimāli efektīvu finanšu 

līdzekļu izlietojumu un iespējas līdzekļu ekonomijai 

 ir noslēgts nomas līgums par telpu īri ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu  

 koledžas apsaimniekošanā nodotajā dienesta viesnīcā veikti kapitālieguldījumi sadzīves apstākļu 

uzlabošanai un ēkas uzturēšanai 

 no valsts budžeta finansētas studiju vietas  

 akreditēta koledžas bibliotēka  ar studiju programmai atbilstošu informatīvu bāzi 

 atbilstošs infrastruktūras nodrošinājums (telpas, tehnika, bibliotēkas krājums, elektroniskā datu 

bāze) mūsdienīga studiju procesa nodrošināšanai 
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Starptautiskie sakari 

 plašs – 24 partneraugstskolu tīkls starptautiskās darbības īstenošanai: Erasmus Nordplus studentu un 

docētāju mobilitātes organizēšanai, zinātniski pētnieciskās darbības un pieredzes apmaiņai 

 veiksmīga sadarbība IP  Erasmus projektā 

 iespējas organizēt starptautiskas zinātniskas konferences  un piedalīties starptautiskās organizācijās 

 attīstīta Erasmus un Nordpluss mobilitāte Māszinību un ārstniecības studiju programmas studentiem 

un personālam 

Vājās puses  

 nepietiekama studentu  līdzdalība un ietekme studiju, atpūtas un sadzīves jautājumu risināšanā 

 papildus izmaksu nepieciešamība Programmas īstenošanai, slēdzot līgumus par studiju procesa 

īstenošanu veselības aprūpes iestādē (atbilstoši ES direktīvai un Latvijas likumdošanai vismaz pusi 

no studiju apjoma īstenot veselības aprūpes iestādē)  

 nepietiekamas  svešvalodu zināšanas studentiem un akadēmiskajam personālam  

 ārzemju studentu zema motivācija studijām, ņemot vērā ekonomisko un politisko situāciju valstī  

 

ĀRĒJIE  FAKTORI 

Drošība Draudi 

 gan Latvijas, gan Eiropas Savienības valstu 

darba tirgū pieprasīti speciālisti 

 valsts finansējums veselības aprūpes studiju   

vietām  

 pozitīvas atsauksmes no darba devējiem par 

absolventu sagatavotību darba tirgum 

 attīstības vai  pilnveides iespējas, ņemot vērā 

ES valstu vienotu pieeju māsas kā ES 

reglamentētas profesijas izglītībai 

 demogrāfiskā situācija nosaka vidējo izglītību 

ieguvušo absolventu skaita samazināšanos  

 zems profesijas prestižs nepietiekoša 

atalgojuma dēļ 

 veselības aprūpes sistēmas reorganizācija 

 konkurence augstākajā izglītībā veselības 

aprūpes nozarē   

 

1.6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

Studiju virziena programmu kvalitātes nodrošināšana pamatojas uz 2005. gadā Bergenā  

pieņemtajiem ENQA izvirzītajiem  standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas 

Augstākās izglītības telpā. Kvalitātes nodrošināšana studiju virzienā ir  viens no būtiskākajiem 

mācībspēku darba uzdevumiem. Studiju procesa kvalitātes nodrošinājums ietver darbības, kas 

attiecas uz akadēmiskā personāla atjaunošanas jautājumiem, kvalifikācijas paaugstināšanu un 

iesaistīšanos pētniecībā. Kvalitātes nodrošinājums t.i. sekošana līdzi studējošo sasniegumiem,  
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akadēmiskā personāla kontakts ar studējošo grupu jau studiju ievadnodarbībās un studiju gaitā, 

neatkarīga studējošo viedokļa uzklausīšana, tiekoties studiju procesa laikā, gan konsultējot 

studentus. Studējošo viedoklis par programmām kopumā un par konkrētajiem mācībspēkiem tiek 

iegūts, veicot regulāru anketēšanu, analizējot un izdiskutējot iegūtos rezultātus. 

Kvalitātes vērtēšanas mērķis: sekot studiju programmu  izpildei un plānot to attīstību. Kvalitātes 

iekšējā sistēma sastāv no vairākiem posmiem: programmu  realizēšanas vērtējums; programmu 

satura analīze; studiju kursu satura izvērtēšana; mācībspēku metodiskais un zinātniskais darbs,  

un studiju procesa stratēģiskā plānošana.  

Studiju virziena īstenošanas akadēmiskās, radošās un zinātniskās darbības kvalitātes 

nodrošinājuma pamatā: 

1. Studiju programmu satura analīze un izvērtējums, gatavojot pašnovērtējuma ziņojumus 

par aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti Koledžas Padomes 

sēdē katra studiju gada pēdējā sanāksmē. 

2. Studiju procesa kvalitātes kontrole un analīze (administrē Programmas direktors). 

3. Absolventu aptauja un to analīze (ikgadēja jūnijs, atbildīgā persona- L.Alondere). 

4. Studējošo aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu  konkrētu kursu īstenošanu, 

satura un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām (semestra 

nobeigumā, atbildīgā persona- L.Alondere). 

5. Darba devēju piedalīšanās  studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanā prakšu 

aizstāvēšanā un kvalifikācijas eksāmenos (pēc grafika aprīlī, atbildīgā persona-M.Šiliņa). 

6. Studiju procesa stratēģiskā plānošana, nosakot un analizējot studiju programmu stipro,  

vājo punktu  iemeslus, novēršanas iespējas un programmas attīstības 

virzienus.(akadēmiskā gada noslēgumā nākamā plānošana atbildīgā persona- 

R.Bogdanova) 

7. Mācībspēku  savstarpējs lekciju apmeklējums (hospitācija pēc plāna, atbildīgā persona-

M.Šiliņa). 

8. Mācībspēku regulāra pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 

darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un  konferencēs.(informācijas  

iesniegšana reizi studiju gadā, atbildīgā persona-D.Voita) 

9. Mācībspēku starptautiskās apmaiņas veicināšana (starptautisku projektu īstenošanas 

rezultāti atbildīgā persona-.S.Puncule). 
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10. Augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu mācībspēku aicināšana, tai skaitā arī 

nozares profesionāļu piesaiste ( atbildīgā persona-D. Voita, S.Puncule.) 

11. Programmas ikgadējs pašvērtējuma ziņojums (atbildīgā persona-M.Šiliņa, A.Višņakovs) 

12. Programmu  izvērtēšana LU studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisijā. 

13. Programmas kvalitātes viena ārējā eksperta vērtējums.(2012.g.marts četru ārējo ekspertu 

vērtējums, ,,Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi 

kvalitātes paaugstināšanai” aktivitāte) 

14.  Programmas apstiprināšana LU RMK koledžas padomē. 

 

1.7. Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais nodrošinājums 

Lai nodrošinātu studiju programmas īstenošanu, koledžā mērķtiecīgi tiek attīstīta 

materiāltehniskā un informatīvā bāze, kuras nodrošinājumu nosaka Programmu mērķi, saturs un 

struktūra. Koledža apsaimnieko LU piederošo īpašumu Hipokrāta ielā 1, kurā ir 8 auditorijas un 

10 laboratorijas. Lai nodrošinātu praktisko nodarbību norisi veselības aprūpes  iestādē, 

2012./2013.studiju gadā koledža nomāja mācību  telpas (7) no Rīgas Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcas (RAKUS) Hipokrāta ielā 2. Pozitīvi ir tas, ka  klīniskās prakses 

galvenokārt tiek  organizētas veselības aprūpes iestādēs, kuras atrodas tuvu koledžai, tādēļ tas ir 

labvēlīgi  studentam finansiāli un  laika ietaupījuma ziņā. 

Programmai nepieciešamo informāciju nodrošina informācijas tehnoloģiju pielietojums, 

piemēram, patstāvīgs interneta pieslēgums visiem datoriem, kuri apvienoti lokālajā tīklā.  

Laboratorijas iekārtotas ievērojot profesionālo studiju kursu  struktūru. Auditorijās un 

laboratorijās ir pieejams IT aprīkojums (interaktīvās tāfeles, multiprojektori, kodoskopi,  

laboratoriju aprīkojums praktisko darbu organizēšanai). Esošā telpu infrastruktūra atbilst gan 

kvantitātes, gan kvalitātes ziņā programmas sekmīgai realizācijai. 

Bibliotēka  pilnībā nodrošina programmā studējošos ar nozarei atbilstošu mācību literatūru 

un periodiku latviešu, angļu un  krievu valodās, regulāri informē par jaunumiem, izmantojot e-

vidi,  iepazīstina ar jaunākajām tehnoloģijām, attīsta informācijas meklēšanas un lietošanas 

prasmes, atbalsta un sekmē studiju procesu kopumā, veic  elektronisko izdevumu un citu 

dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī 

nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Pozitīvi, ka bibliotēka 

studentiem ir pieejama arī sestdienās. Bibliotēkā ir programmai atbilstoša informatīvā bāze ar 
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grāmatu un periodisko izdevumu elektronisko katalogu, kas veidots, izmantojot bibliotēku 

informācijas sistēmu SKOLU ALISE. Mācībspēki un studenti var veikt nepieciešamās 

informācijas elektronisko meklēšanu, izmantojot bibliotēkas elektronisko katalogu,  Latvijas 8 

lielāko bibliotēku kopkatalogu un pārējās bezmaksas brīvpieejas datu bāzes - uzziņu datubāzes 

(enciklopēdijas, vārdnīcas); e-žurnālu datubāzes, e-grāmatu datubāzes, interneta ceļvežus, kā arī 

LUB veidotās datubāzes - LU vēstures un zinātnieku publikāciju datubāzi, LU noslēguma darbu 

datubāzi un LU izstrādāto un aizstāvēto disertāciju datubāzi. Studentiem un mācībspēkiem tiek 

piedāvātas daudzveidīgas un specializētas medicīnas informācijas meklēšanas iespējas 

elektroniskajās datubāzēs PubMed, Netvibes, MeSH u.c. Vislielāko īpatsvaru bibliotēkas fonda 

struktūrā veido grāmatas, kas saistītas ar veselības aprūpi un medicīnu, kā arī pedagoģijā, 

psiholoģijā un socioloģijā. Ik gadu bibliotēkas fonds tiek papildināts ar dažādiem materiāliem 

atbilstoši programmām. Bibliotēkas krājumus administrē trīs  Bibliotēkas krājumu komisijas  

pārstāvji: L.Alondere, R.Bogdanova, M.Šiliņa.  

Turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Latvijas Universitātes Rīgas 

Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās” 

īstenošana: ir pabeigta renovācija  vides nodrošināšanas pieejamībai personām ar kustību un 

redzes traucējumiem, pilnveidota  bērnu istaba un pabeigta,,studentu virtuve”.  

Dienesta viesnīcā ir  renovētas telpas: divvietīgi numuri, atpūtas telpa ar datoru, interneta 

pieslēgumu,  labiekārtota virtuve, sanitārais mezgls, kuras paredzētas ārvalstu studentu un 

viesporfesoru vajadzībām. 

 

1.8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 

 

Sadarbība ar Latvijas augstskolām un koledžām notiek dažādos virzienos: 

 koledža ir Latvijas koledžu asociācijas biedre. Asociācijas ietvaros notiek dažādas 

starpkoledžu aktivitātes; 

 sadarbība profesijas  standartu izstrādē un aktualizācijā; 

 zinātniskā sadarbība. Mācībspēku un studējošo dalība citu augstskolu organizētajās 

konferencēs; 

 studiju  kursu īstenošanā,  koledžas un citu augstskolu mācībspēku mobilitāte.   

Turpinās koledžas sadarbība  ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti,  Bioloģijas 

fakultāti, Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un Latvijas Sporta Pedagoģijas  akadēmiju: 
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2012/2013. studiju gadā  tiek kopīgi plānota un ir uzsāktas aktivitātes  starptautiskās  

konferences ,,Aktualitātes veselības aprūpes pilnveidē: mūsdienas un nākotne” plānošan\ā un 

organizēšanā . Katru gadu, kādā no Medicīnas koledžām tiek organizētas studentu konferences, 

kurās ar priekšlasījumiem  piedalās  koledžu Māszinību studiju programmas studenti. 

No 2005.gada koledžai ir piešķirta Erasmus Universitātes Harta (ID LV RIGA46). 2013.gada 

maijā koledža iesniedza pieteikumu Erasmus Universitātes Hartas atjaunošanai. Nākamais Hartas 

darbības periods 2014-2020 paredz virkni jaunu aktivitāšu, kas ir koledžas internacionalizācijas 

stratēģijas uzdevumi: 

1. Uzlabot koledžas starptautisko atpazīstamību, palielinot mobilitāšu skaitu un dalību 

starptautiskos projektos.  

2. Palielināt iebraukošo studentu skaitu un saglabāt izbraucošo studentu skaitu – līdz 2% no 

kopējā koledžas pilna laika studiju studentu skaita. 

3. Palielināt studiju kursu skaitu, kas ir pieejams ārvalstu studentiem. 

4. Palielināt pedagogu kapacitāti un kompetences, veicinot mobilitāti, dalību starptautiskos 

projektos, pētījumos, konferencēs, nodrošinot valodu apguvi. 

5. Palielināt koledžas kapacitāti projektu vadībā, kļūstot par uzņemošo organizāciju 

Erasmus IP, Nordplus projektiem, iesaistoties Erasmus Mundus programmas projektos. 

6. Palielināt koledžās starptautisko partneru ģeogrāfisko areālu: Rietumeiropa, sevišķi, 

Vācijas mācību iestādes un klīnikas, ES neiesaistītās valstis un pārrobežu valstis kā 

Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna.  

2012./2013.akadēmiskā gadā koledža ir noslēgusi 1 jaunu starptautiskās sadarbības līgumu ar 

Balikesiras Universitāti (Turcijā) un kopumā īsteno sadarbību ar 24 augstskolām no 16 valstīm 

(http://www.rmkoledza.lu.lv/lv/studijas-arvalstis).  

2012./2013. akadēmiskajā gadā ir apstiprināti projektu pieteikumi dalībai NORDPLUS 

programmā (koledža kā partneris): 

1. NOBA-HEALTHPRO projektā (HE-2012_1a-30241). Vadošais partneris – Siauliai State 

College, partneri – University College Sjalland, Ostfold University College, University 

West, Saimaa University of Applied Sciences. Projektā iesaistījās 2 koledžas studentes 

Gunta Husaina un Beāte Tūtere. 

2. NORLYS projektā (ID NPHE-2013/10069).  Vadošais partneris  - Metropolitan 

University College, partneri – Oslo and Akershus University College of Applied 

http://www.rmkoledza.lu.lv/lv/studijas-arvalstis
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Sciences, Karolinska Institutet, Uppsala University, Novia University of Applied 

Science, Turku University of Applied Science, Mikkeli University of Applied Science, 

Via University College, Tallinn Health Care College, University of Iceland. Kopumā 

divos Intensīvajos kursos koledžu pārstāvēja 1 mācībspēks Karīna Kurtiša un 6 studentes 

Inga Putraima,Inese Bose, Ļubova Volčenko, Jekaterina Tihomirova, Māra Anzone un 

Jeļena Sokolova. 

Projektu mērķis: studentu un mācībspēku mobilitāte un sadarbība intensīvajās programmās, 

lai atbalstītu, attīstītu un sekmētu inovatīvu pieeju māsu izglītībā, studiju 

programmu pilnveidē, daloties pieredzē un informējot par labas prakses iespējām dalībvalstīs: 

Somijā, Norvēģijā, Dānijā, Lietuvā, Igaunijā un Latvijā. 

2012./2013.akadēmiskais gads ir nozīmīgs ar to, ka koledža pirmo reizi ir kļuvusi par 

Nordplus projekta iesniedzēju un īstenotāju. Projekts Nordplus MultiNEC apvieno 6 partnerus  - 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža – vadošais partneris, partneri – Satakunta 

University of Applied Science, University of Gavle, Lithuanian Sports University, biedrība 

„Mācību centrs „A sports””, Latvijas Ergoterapeitu Asociācija – kuru mērķis ir izveidot 

multidisciplināru pieeju apmācībai  - veco cilvēku aprūpē. 

Sākot ar 2004./2005. studiju gadu koledža piedalās un turpina dalību Erasmus IP (Intensīvās 

Programmas) projektā, kas 2012/2013 ak.g. apvieno 10 dalībniekus - Amsterdam School of 

Health Professions – vadošais partneris, partneri - Erasmushogeschool Brussels, Hogeschool 

Zeeland, University of Nottingham, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, 

Mid Sweden University, Svenska  University of Applied Sciences, Novia University of Applied 

Science, Polytechnic Institute of Viseu, Polytechnic Institute of Leiria. Programmas studenti (3-

5) un mācībspēki (1-2) piedalās IP Network, kas notiek reizi gadā (14 dienas) kāda no 

partneraugstskolām. 2012./2013. ak.g. koledžu programmā pārstāv 3 studenti Jānis Stūrmanis, 

Dace Dzene un Anete Hohberga un 1 mācībspēks Dita Raiska. 

Pārakreditācijas periodā Programmas mācībspēki ir aktīvi piedalījušies īstermiņa 

pedagoģiskās un zinātniskās pieredzes apmaiņas projektos, kā arī personāla mobilitātē, vadot 

vieslekcijas un prezentējot zinātnisko pētījumu rezultātus starptautiskās konferencēs. Mobilitātē 

iegūtā pedagoģiskā un zinātniskā darba pieredze tiek izmantota studiju procesā un prezentēta 

mācībspēku sanāksmēs. Studenti prezentē mobilitātes norisi un sasniegtos rezultātus ikgadējā 

studentu konferencē, rakstot veiksmes stāstus, kā arī informējot potenciālos mobilitātes 
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studentus. Studējošo un akadēmiskā personāla mobilitāte, kā arī ārvalstu studējošo un 

mācībspēku mobilitāte ir plānveidīga, tiek sagatavota iepriekšējā akadēmiskā gada laikā, lai 

varētu organizēt gan studiju procesu, gan ar sadzīvi saistītos jautājumus. Ārvalstu studentiem tiek 

piedāvāta iespēja apgūt latviešu valodas pamatus, gan koledžā (mācībspēks A.Stafecka), gan LU. 

Informācija par mobilitāti pieejama koledžas mājaslapā, reklāmas bukletos, individuālās sarunās 

ar Erasmus koordinatoru, kā arī tiek izsūtīts sadarbības uzaicinājums visiem sadarbību 

partneriem.   

1.9. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu uzskaitījums, norādot apjomu  

kredītpunktos, studiju veidu un profesionālo kvalifikāciju 

LURMK studiju virzienā  Veselības aprūpe īsteno studiju programmas ,, Māszinības” un 

,,Ārstniecība”  

Studiju programmas ,,Māszinības” īstenošana tika uzsākta 2004. gadā Rīgas Medicīnas 

koledžā, kura saskaņā ar MK 24.08.2009. rīkojumu Nr. 574 ir reorganizēta par Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu. Studiju programmā  uzņem reflektantus ar vidējo 

izglītību vai profesionālo vidējo izglītību un māsas (medicīnas māsas) kvalifikāciju/specialitāti 

LU RMK uzņemšanas noteikumos noteiktā kārtībā. Studiju programma ,,Māszinības” nodrošina 

zināšanas un prasmes, kas atbilst profesijas ,,māsa” ceturtā  profesionālā kvalifikācijas līmeņa 

standartam. Studiju programma nodrošina tās absolventa gatavību profesionālajam darbam 

izvēlētajā nozarē, kā arī iespēju studēt Latvijas Universitātes vai Rīgas Stradiņa Universitātes 

veselības zinātņu profesionālā bakalaura studiju programmās.  

Studiju programmas „Ārstniecība”  īstenošana uzsākta 2004. gadā Rīgas Medicīnas 

koledžā, kura saskaņā ar MK 24.08.2009. rīkojumu Nr. 574 ir reorganizēta par Latvijas 

Universitātes aģentūru „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu” (LU RMK). Lēmums 

AIP par koledžas nosaukuma maiņu un reorganizāciju pieņemts 2010.gada 29.aprīlī (Sēdes 

protokols Nr. 8). Studiju programmā  uzņem reflektantus ar vidējo izglītību vai profesionālo 

vidējo izglītību (ārsta palīga (feldšera) kvalifikāciju) LU RMK uzņemšanas noteikumos noteiktā 

kārtībā. Studiju programma „Ārstniecība” nodrošina zināšanas un prasmes, kas atbilst profesijas 

ārsta palīgs ceturtā  profesionālā kvalifikācijas līmeņa standartam. Studiju programma nodrošina 

tās absolventa gatavību profesionālajam darbam izvēlētajā nozarē, kā arī tiesības studēt 

Veselības zinātņu bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmās.  
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Tabula Nr.1.3. 

Studiju programmu uzskaitījums 
 

Nr.p.k. Studiju 

progr. 

nosaukums 

Studiju 

progr. 

kods 

Studiju 

progr. 

īstenošanas 

ilgums 

Studiju 

veids 

Studiju 

apjoms 

Iegūstamais 

grāds un 

kvalifikācija 

Programmas 

direktors 

1. Māszinības 41 723 3 gadi PLK 120 KP Māsa M.Šiliņa 

2. Māszinības 41 723 2 gadi PLK 80 KP Internās 

aprūpes māsa; 

Bērnu aprūpes 

māsa; 

Anestēzijas, 

intensīvās un 

neatliekamās 

aprūpes māsa; 

Ķirurģiskās 

aprūpes māsa; 

Ambulatorās 

aprūpes māsa. 

M.Šiliņa 

3. Ārstniecība 41 721 3 gadi PLK 120 KP ārsta palīgs; A.Višņakovs 

4. Ārstniecība 41 721 2 gadi PLK 80 KP Ambulatorās 

aprūpes ārsta 

palīgs; 

Neatliekamās 

medicīnas 

ārsta palīgs. 

A.Višņakovs 

 

1.10.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā 

kvalifikāciju un pienākumus, amatu, ievēlēšanas vietu un īstenotos studiju kursus un moduļus  

 

Studiju virziena īstenošanā ir iesaistīti 44 docētāji (Pielikums Nr.5),  klīnisko prakšu 

vadīšanā tiek pieaicināti nozaru speciālisti no veselības aprūpes iestādēm, ar kurām koledžai ir 

slēgts sadarbības līgums, kā arī  studiju virziena īstenošanā ir iesaistītas visas koledžas 

struktūrvienības.   

 

Tabula Nr.1.4. 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 

Nr. 

p.k. 
Vārds Uzvārds Grāds Amats 

Ievēlēšanas  

vieta 

Īstenojamie studiju kursi 

un programma 

1 
Linda Alondere 

Mg.paed., 

doktorants 
Docents LU RMK 

Pacientu novērtēšana 

2KP(M) 

Aprūpes process 2KP 
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(M) 

2 Lilija Antoņēviča Mg.sc.sal. Asistents LU RMK 
Klīniskās procedūras 5KP 

(M, Ā) 

3 Gaļina Biksone Mg.paed. Docents LU RMK 

Klīniskā farmakoloģija 3KP 

(M, Ā) 

Klīniskā farmakoloģija un 

farnrmakoterapija 3KP 

(Ā) 

Medikamentozā aprūpe 2KP 

(Ā) 

4 Rūta Bogdanova Mg.paed. Docents LU RMK 

Sievietes specifiskā aprūpe 2 

KP  (M) 

Sievietes specifiskā 

propedeitika, 2 KP (Ā) 

Ievads profesijā, 1 KP (Ā) 

Akūtie stāvokļi 

dzemdniecībā un 

ginekoloģijā, 2 KP (Ā) 

 Dzemdniecība un 

ginekoloģija ambulatorajā 

praksē, 2 KP (Ā) 

 

5 Daira  Brenča Ārsta grāds 
Stundu 

pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 

RMK 

Pediatrija 3KP (Ā) 

Akūtie stāvokļi pediatrijā 

1,5KP (Ā) 

6 Daiga Briede Mg.paed. 
Stundu 

pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 

RMK 

Aprūpe veselība straucējumu 

gadījumos 2KP 

(M) 

7 Inga Buceniece Mg.psych. Lektors LU RMK 
Saskarsmes psiholoģija 2 KP 

(M, Ā) 

8 Astra Bukulīte 
Mg.paed., 

doktorants 
Docents LU RMK 

Projektu izstrāde un vadība 

2KP 

(M, Ā) 

Vispārīgā propedeitika 2KP 

(Ā) 

9 Una  Caune Ārsta grāds 
Stundu 

pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 

RMK 

Infekciju slimības un 

pacientu aprūpe 2KP 

 (M) 

Neatliekamā palīdzība 

dažādu infekciju gadījumos 1 

KP (Ā) 

10 

Lienīte Dāboliņa Ārsta grāds Vieslektors  Darba līgums ar LU 

RMK 

Pediatrija 3KP (Ā) 

Bērna specifiskā 

propedeitika 2KP (Ā) 

11 Raivis Davidsons Bc.jur., maģistrants 
Stundu 

pasniedzējs 

 Darba līgums ar 

LU RMK 

Profesionālās darbības 

juridiskie aspekti 2KP 

(M, Ā) 
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12 Baiba 
Druvmale-

Druvleja 
Mg.sc.sal. Lektors LU RMK 

Klīniskās procedūras 5 KP 

(M, Ā) 

Pacientu aprūpe vispārīgā un 

speciālā ķirurģijā 3 KP 

 (M) 

Vispārējā ķirurģijā un 

Pacientu aprūpe 2KP 

 (M) 

 

13 Zane  Dzirkale Mg.pharm.. 
Stundu 

pasniedzējs 

 Darba līgums ar 

LU RMK 

Farmakoloģija 2 KP 

(M, Ā) 

14 Māra Eglīte Dr.med. Viesdocents 
Darba līgums ar LU 

RMK  

Pacientu aprūpe psihiatrijā 

un mentālā veselība 2KP 

(M) 

Neiroloģija 2KP (Ā) 

Psihiatrijā un mentālā 

veselība 2KP  (Ā) 

Neatliekamā neiroloģija 1KP 

(Ā) 

Akūtā psihiatrija 2Kp (Ā) 

15 Guna Gerķe Mg.paed. 
Stundu 

pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 

RMK 

Geriatrisku pacientu 

specifiskā aprūpe 2KP 

(M) 

16 Zane  Grabe 

Ārsta grāds Stundu 

pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 

RMK 

Aprūpe dzemdniecībā un 

ginekoloģijā 2KP 

(M) 

17 Jeļena Harlamova 
Mg.psych., 

doktorants 

Stundu 

pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 

RMK 

Attīstības psiholoģija un 

ievads psihosomatikā 2 KP 

(M, Ā) 

18 
Patrīcija Ivanova Ārsta grāds 

doktorants 

Vieslektors Darba līgums ar LU 

RMK 

 Vispārīgā in speciālā 

ķirurģija 2KP (Ā) 

19 

Dzintra Jakubaņeca Mg.oec. Vieslektors Darba līgums ar LU 

RMK 

Ievads neatliekamā medicīnā 

2KP (Ā) 

Prakse specialitātē I,II 12KP 

(Ā) 

20 

Anda Kauliņa Dr.paed. 

Mg.psych. 

Stundu 

pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 

RMK 

Pētniecības metodes 2KP 

(M) 

 

21 
Ilze Kļava Mg.sc.sal. 

Asistents LU RMK 
Klīniskās procedūras 5KP 

(M, Ā) 

22 Karīna Kurtiša Mg.sc.sal. Lektors LU RMK 
Klīniskās procedūras 5KP 

(M, Ā) 

23 Aija Lazdāne Mg.oec. Lektors  LU RMK 

Bērna specifiskā aprūpe 2KP 

Bērna attīstības un aprūpes 

pamatprincipi 2KP (M) 

24 Inta Laže Mg.sc.sal. 
Stundu 

pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 

RMK 

Paliatīvā aprūpe 2KP 

(M) 

25 Viesturs Liguts Dr.med. viesdocents 
Darba līgums ar LU 

RMK 

Intensīvā terapija un 

katastrofu medicīna 2KP 

(M) 



30 

 

Katastrofu medicīna un 

toksikoloģija 1 KP 

(Ā) 

26 Ojārs Lizāns 

Ārsta grāds 

Stundu 

pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 

RMK 

Aprūpe speciālā internā 

medicīnā 2KP 

(M) 

Infekcijas slimības un STS 

2KP  (Ā) 

27 Andra Meirēna 
Bc.paed. Stundu 

pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 

RMK 

Rehabilitācija 2KP 

(M) 

28 Olga Ņikitina Ārsta grāds  . Lektors LU RMK 

Mikrobioloģija un 

parazitoloģija 2KP (M, Ā) 

Higiēna un epidemioloģija 

1KP (M, Ā) 

Profilaktiskā medicīna 1KP 

(M,Ā) 

29 Juris Porozovs Dr.biol. Viesdocents 
Darba līgums ar LU 

RMK 

Anatomija un fizioloģija I 

3KP (M) 

Anatomija un fizioloģija II 

2KP 

(M) 

30 

Lolita Puķīte Ārsta grāds   Stundu 

pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 

RMK 

 Aprūpe speciālā internā 

medicīnā 2KP 

(M) 

Acu un LOR slimības 2KP 

(Ā) 

31 Dita Raiska 
Mg.sc.sal., 

doktorants 
Docents  LU RMK 

Bērna aprūpe un pediatrija 

2KP 

(M) 

Bērna aprūpe hronisku un 

akūtu saslimšanu gadījumā 

2KP (M) 

32 Anita Slokenberga Mg.oec. Vieslektors 
Darba līgums ar LU 

RMK 

Uzņēmējdarbības pamati 

2KP 

(M,Ā) 

33 Anna Stafecka Augst.prof. Lektors LU RMK 
Latīņu valoda 2KP (M,Ā) 

Pedagoģijas pamati veselības 

aprūpē 1KP (M,Ā) 

34 Maruta Šiliņa Mg.paed. Docents LU RMK 

Aprūpes filozofija, 

profesionālā ētika 2KP(M) 

Ievads profesijā 1KP(M) 

Klīniskās provedūras 

pacientu aprūpē 3KP(M) 

Pacientu aprūpe I 6KP,II 

(M)6KP,III 10KP(M) 

Klīniskās procedūras 

specialitātē I,II 4KP (M) 

Prakse specialitātē 12KP (M) 
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35 Anita Šterna Mg.paed. 
Stundu 

pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 

RMK 

Radioloģijas pamati un 

biofizika 1KP 

(M,Ā) 

36 Vija  Šverina Bc.sc.sal. 
Stundu 

pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 

RMK 

Neiroloģija un pacientu 

aprūpe 2KP 

(M) 

Intensīvās terapijas pacientu 

aprūpe 2KP (M) 

37 Irēna Tarelkina Ārsta grāds Lektors LU RMK 

Vispārīgā patoloģija 2KP 

(M,Ā) 

Speciālā patoloģija 1KP (Ā) 

Aprūpe internā medicīnā 

5KP (M) 

Internā medicīnā 5KP (Ā) 

Neatliekamā internā 

medicīna1,5KP(Ā) 

38 Evita Vaļēviča Mg.biol., doktorants Viesasistents 
Darba līgums ar LU 

RMK 

Ģenētikas un bioķīmijas 

pamati 2KP 

(M,Ā) 

39 

Sarmīte Villere Ārsta grāds 

Stundu 

pasniedzējs 

Darba līgums ar LU 

RMK 

Neatliekamā 

elektrokardioloģija 1 KP 

(Ā) 

Slimību traumu un kritisko 

situāciju diagnostika un 

NMP I 4KP (Ā) 

Slimību traumu un kritisko 

situāciju diagnostika un 

NMP II 12KP (Ā) 

NMP dispečera darba 

organizācija 1KP (Ā) 

40 

Aleksejs Višņakovs Ārsta grāds lektors   LU RMK Neatliekamā medicīna I 3KP 

(Ā) 

Neatliekamā medicīna II 

5KP (Ā) 

Slimību traumu un kritisko 

situāciju diagnostika un 

NMP I 4KP (Ā) 

Slimību traumu un kritisko 

situāciju diagnostika un 

NMP II 12KP (Ā) 

Klīniskās procedūras 

specialitātē 4KP (Ā) 

41 Daina Voita Dr.biol. Docents LU RMK 

Pētniecības metodes 

2KP(M,Ā) 

Anatomija un fizioloģija I 

3KP(M,Ā) 

Anatomija un fizioloģija II 

2KP(M,Ā) 
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(M) - Māszinību studiju programma 

(Ā) – Ārstniecība sstudiju programma 

1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tās 

ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība 

starptautiskajos projektos pārskata periodā 

 

Koledžas akadēmiskais personāls regulāri paaugstina savu zinātnisko kvalifikāciju, veicot 

zinātniskos pētījumus un vadot studentu zinātnisko darbu un kvalifikācijas darbu izstrādi. 

2012/2013. akad. gadā koledžas mācībspēki piedalījās ar referātiem sekojošās konferencēs: 

Starptautiskajā konference „Higer Education Studies: Chellenges and Opportunities”  Lietuvā, 

Šauļos,26. 04. 2012. (L.Alondere. I.Tarelkina, I.Buceniece, B.Druvmale-Druvleja), Starptautiskā 

zinātniskā konference „The Biopsychological basics of Life in Education and Health“, Rīga, 

Latvija 28. - 29. 10. 2012.,  (B.Druvmale-Druvleja, D.Voita), IX Starptautiskos zinātniskā  

Konference  „Nursing Research and evidence based practice”, Čehija, Ostrava 24.04.13. ( K. 

Kurtiša, D.Voita),  6.Ukrainas patofiziologu kongress, Ukraina, Krima, 2012 septembris (A. 

Bukulīte, D.Voita),  RPIVA 6. Starptautiskā zinātniskā konference „Theory for practice in the 

education of contemporary society”, Rīga, Latvija, 2013.g marts, (D.Voita),  „Agression as 

psychophysiological phenomena,”  International Conference „ Family. Violance. media. Low, 

Rīga, Latvijas Universitāte ,2013. g. Aprīlis, (D.Voita), Starptautiskā konference “ Youth in 

Latvia, Europe, Globe”, Rīga, Latvijas universitāte, 2013. g. Jūnijs, (D.Voita),  4. Starptautiskā 

interdisciplinārā zinātniskā konference, RSU, Rīga ,2012.g. 22.-23. 11., (D.Voita), Starptautiskā 

zinātniskā konference „ Sabiedrība, intergācija, izglītība” ,Rēzeknes augstskola, 24. – 25. 2013. 

(D.Voita), Eiropas Veselības psiholoģijas kongress , Francija, Bordo, 2013.g. jūlijs (D.Voita). 

Koledžas mācībspēki ir piedalījušies arī citu institūciju organizēto konferenču 

zinātniskajās komitejās: RPIVA 6. Starptautiskā zinātniskā konference „Theory for practice in 

the education of contemporary society”, Riga, Latvia. 2013.g marts, (D.Voita), IX Starptautiskos 

zinātniskā  Konference  „Nursing Research and evidence based practice”, Čehija, Ostrava 

24.04.13. ( D.Voita),  Starptautiskā zinātniskā konference  „The Biopsychological basics of Life 

in Education and Health“, Rīga, Latvija, 28.  - 29. 10. 2012..  (D.Voita)   

 2012./2013. akad. gadā koledžas docētāji un studenti piedalījās  zinātniski – prakstiskajā 

seminārā „Studentu un pasniedzēju kopējās  zinātniskās darbības aktulitātes  2012. gadā”. (30. 
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10. 2012.), LU RMK. Tika nolasīti referāti, kuros tika parādīti studentu un mācībspēku kopējā 

zinātniskā darbu rezultāti: Māszinību programmā:  E. Āboltiņa,  B. Druvmale-Druvleja „Stomas 

pacientu dzīves kvalitāte vēlīnajā pēcoperācijas periodā”, L. Zaļkalne, D. Voita „Pacientu un 

medicīnas darbinieku vērtējums par elektroniskās medicīnas vēstures pieejamību pacientam un 

ietekme uz pacienta aprūpi”, L Rūsiņa,  L. Alondere  „Aprūpe abdominālajā ķirurģijā Latvijā un 

Portugālē” .  I. Bernāne, D.Voita „Darbinieku drošība strādājot ar bērniem bērnu namā”;  

Ārstniecības programmā:  L. Krūmiņa,  G. Biksone  „Biežāk sastopamās kļūdas nesteroīdo 

pretiekaisuma līdzekļu lietošanā ārsta palīga praksē”, A. Savko, A.Višņakovs „Neatliekamā 

medicīniskā palīdzība pacientiem ar hipotermiju”  S.Ždanoviča,  I.  Tarelkina „Biežākās 

komplikācijas veicot perkutāno koronāro intervenci pacientiem ar koronāro sirds slimību S. 

Bērziņa, A.Bukulīte „Ārsta palīga profesionālās izaugsmes iespējas un studentu informētība par 

to”, S. Biteniece, R.  Bogdanova „Sieviešu viedoklis par profilaktisko apskašu kvalitāti” .  

 Koledžas mācībspēki piedalās arī citu institūciju zinātniskajos projektos un Valsts 

pētījuma programmās (Pielikums Nr.6), piemēram,  Valsts pētījumu programmās: „Latvijas 

iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar 

multidisciplināra pētnieciska konsorcija palīdzību”, apakšprogramma: „Jaunu sirds un asinsvadu 

slimību agrīnas diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu izstrāde” un „Jaunu profilakses, 

ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības 

veselības uzlabošanai”, apakšprogramma “Aterosklerozes patoģenēze un klīniskie rādītāji, 

cilmes šūnu un biomateriālu izpēte “ (programmā beidzās 2013. gadā) (D.Voita).  

 Koledža ir sadarbības partneris ESF projektā 2012 – 2013 „Atbalsta pasākumu 

īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem 

traucējumiem integrācijai izglītībā” Cilvēkresursi un nodarbinātība: apakšaktivitāte:1.2.2.4.2. 

„Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar 

funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītība” Nr 2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/VIAA/109 

„Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās 

veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” (projekta 

vadītāja D. Voita, dalībnieki L. Alondere, R. Bogdanova). 

2012. gada rudenī tika izveidota organizācijas un zinātniskā  komiteja 4. starptautiskai 

zinātniski – praktiskai konferencei ,,Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: 



34 

 

mūsdienas un nākotne”, kura notika 2013. gada oktobrī, piedaloties pārstāvjiem no 15 Eiropas 

valstīm un ASV.  

Regulāri, ikgadēji tiek rīkotas Studentu zinātniski – praktiskās konferences. 4. Studentu zinātniski  

– praktiskā konference „Sabiedrības veselība: aktualitātes, problēmas un risinājumi” notika 2013. 

gada 09. maijā, kurā ar vieslekciju „Sirds veselība: stereotipi un fakti” uzstājās  Dr. Med. Vilnis 

Dzērve-Tāluts. Konferencē ar prezentācijām piedalījās sekojoši studenti: Māszinību programmā : 

Dārta Brisone, Beāte Tūtere  „Sports un smadzeņu plastiskums”, Linda Bicāle „Vizuāli plastikās 

mākslas terapija; Socialā gleznošana” Ilvija Uzuliņa „Prostatas vēža riska faktoru izvērtēšana un 

vīriešu iesaistīšanās skrīningdiagnostikas izmeklēšanā”, Elīna Nagle, Juta Lapšāne „Iespējamās 

komplikācijas ilgstoši lietojot kobinēto orālo kontracepciju”, Aija Būmane,  Jāna Lure – 

Bogdanova „Onkoloģiskās saslimšanas”, Gunta Husaina, Sintija Krinberga „Krūts barošana”, 

Inese Bose,  Inga Putraima „Sāpju menedžments onkoloģijas pacientiem pēc krūts 

mastektomijas” , Monta Apsīte „Masu mēdiju ietekme uz jauniešu agresivitāti” , Laima Valdesa 

„Māsas profesijas prestižs Rīgā”, Jeļena Sokolova „Jaundzimošo skrīnings Latvijā un Eiropā” ; 

Ārstniecības programmā: Dace Jozefija-Bališeva.” Krāsu terapija un medicīna”, Līga Vīduša, 

Kristīne Vengrēviča „Liekā svara problēmas sākumskolas vecumā” . 

Zinātniskās darbības attīstībai koledža ir pieņēmusi lēmumu izdalīt 5% no pašu ieņēmumiem. Tā 

rezultātā ir izstrādāts Koledžas iekšējo zinātnisko projektu nolikums, kurā ir noteikts, ka projekta 

izstrādē un realizācijā noteikti ir jāpiesaista studenti, lai veicinātu zinātniskās darbības prasmes, 

iemaņas, analīzes un zinātniskās domāšanas spējas. Tādejādi 2012 gadā tika izpildīts projekts: 

„Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas absolventu nodrošinājums darba tirgū 

reģionālajā un sociāli etniskajā aspektā : 2007.-2011.gadu analīze” 

Vadītājs: G. Medjāne, Piedalās: Jeļena Harlamova, Linda Alondere, Maruta Šiliņa, Inga 

Buceniece 

Studenti: Ārstniecības programma: Ieva Jēgere, Dace Jozefija-Bališeva 

Māszinību programma:  Laura Briede, Liene Freimane, Inga Putraima,  Inese Bose, Juta 

Lapšāne, Madara Živitere, Marina Varežkina, Arta Taurene. 

2013 gadā tiek realizēti jau divi projekti: 

1.  „Gatavība studijām un kognitīvo funkciju attīstības dinamika studiju programmu 

„Māszinības” un „Ārstniecība” studentiem.” 

Vadītājs L. Alondere. Piedalās: Evija Vaļēviča, Jeļena Harlamova 
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Studenti: Ārstniecības programma: Jekaterina Špeļa, Darja Rodina, 

Māszinību programma:  Marta Spalva, Baiba Vovere, Ieva Biteniece,  Jāna Lure 

2. „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas absolventu nodrošinājums un iespējas darba 

tirgū : 2012.-2013.gadu analīze”   

Vadītājs: G. Medjāne, Piedalās: Maruta Šiliņa, Inga Buceniece, Baiba Druvleja-Druvmale, Rūta 

Bogdanova, Irēna Tarelkina 

Studenti: 

Ārstniecības programma: Edgars Birnis, Dace Jozefija-Bališeva, Inese Ditļa, Irina Možajeva 

Māszinību programma:  Darja Rodina, Inese Bose, Beāte Tūtere, Dārta Brisone, Signe Vītoliņa, 

Alla Medvedeva 

 

1.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla nozīmīgākās zinātniskās 

publikācijas, pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades sasniegumi un sagatavotā mācību 

literatūra pārskata periodā 

Pārskata periodā studiju virziena īstenošanā iesaistītie koledžas mācībspēki piedalās 

dažādos pētniecības projektos, gatavo mācību literatūru un zinātniskās publikācijas (Pielikums 

Nr.7). 

1.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus 

studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā . 

Tabula Nr.1.5.  

Struktūrvienību uzskaitījums, to uzdevumi 

Struktūrvienība Uzdevumi 

Māszinību katedra 

Izstrādāt, pilnveidot un īstenot studiju programmu; 

Nodrošināt metodisko materiālu izstrādi; 

Piedalīties starptautiskās sadarbības realizācijā; 

Sadarboties ar zinātnes un studiju daļu. 

Saiknes pastiprināšana ar darba devējiem; 

Studiju kalendārā grafika izstrāde un mācībspēku piesaistē studiju porcesa 

realizācijā; 

Studiju daļa 

Nodrošināt studiju procesu; 

Nodrošināt saikni starp administrāciju, studentiem un mācībspēkiem; 

Veidot, aktualizēt un uzturēt studentu uzskaites, informatīvo un atbalsta sistēmu; 

Piedalīties studiju kalendārā grafika izstrādē un mācībspēku piesaistē studiju porcesa 

realizācijā; 

Veikt studējošo un absolventu aptaujas. 

Zinātnes daļa 

Organizēt studentu un docētāju zinātniski-prakstiskās konferences; 

Piedalīties kvalifikācijas darba tēmu apspriešanā atbilstoši aktuālajām zinātnes 

attīstības tendencēm Latvijā; 

Nodrošināt studiju un zinātniskās darbības vienotību. 
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1.14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot 

tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju porgrammu īstenošanā 

Studiju virziena īstenošanā   tiek iesaistīts direktora vietnieks, katedras vadītājs, studiju 

daļas vadītājs, akadēmiskais personāls, kā arī programmas realizācijā ir iesaistīts palīgpersonāls. 

Ar materiāli tehniskās bāzes, bibliotēkas un IT pakalpojumu saistītos jautājumus risina 

palīgpersonāls, kas apkalpo visus studiju programmā iesaistītos studējošos un mācībspēkus. 

(Pielikums Nr.15) 

   

 

2.Informācija par ārējiem sakariem 

2.1.Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām  

Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām associācijām un citiem sociālajiem 

partneriem notiek, veidojot atšķirīgas sadarbības formas, Sadarbības līgumu nosacījumus un 

paplašinot  klīniskās prakses bāžu loku. Visciešākā un vissarežģītākā sadarbība ar darba 

devējiem ir klīniskās prakses kā neatņemamas augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas sastāvdaļas īstenošanā, nodrošinot izglītības un prakses savstarpējo saikni un 

mijiedarbību, kā arī studentu profesionālās kompetences atbilstību darba tirgus  prasībām. 

Veselības aprūpes iestādēs tiek īstenoti 50% no studiju laika. Lai realizētu atšķirīgos klīnisko 

prakšu mērķus un uzdevumus, koledžai noslēgti sadarbības līgumi  ar veselības aprūpes iestādēm 

Rīgā: ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, kuras sastāvā ir četri stacionāri - 

„Gaiļezers”, „Linezers”, „Biķernieki” un Latvijas Onkoloģijas centrs,  ar P. Stradiņa Klīnisko 

universitātes slimnīcu, ar Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, ar Rīgas Psihiatrijas un 

narkoloģijas centru, ar Bērnu Klīnisko universitātes slimnīcu,  ar Rīgas Dzemdību namu, ar 

Latvijas Infektoloģijas centru, ar Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienestu, ar SIA 

„Aprūpes biroju”, ar četrām veselības aprūpes iestādēm reģionos - ar Rēzeknes, Madonas, 

Valmieras un Aizkraukles slimnīcām. Noslēdzot trīspusējos līgumus, II un III kursu studenti 

klīnisko praksi īsteno arī Ludzā, Talsos, Ventspilī,  Balvos, Jelgavā, Cēsīs, Jēkabpilī, Līvānos, 

Dobelē u.c.; ģimenes ārstu praksēs, aptiekās. 

Citi sadarbības veidi: 

1. regulāra darba devēju pārstāvju piedalīšanās profesionālo studiju kursu satura 

aktualizēšanā un pilnveidošanā, vērtēšanas sistēmas uzlabošanā; 
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2. darba devēju pārstāvju iesaistīšana studentu izglītošanas procesā (kā stundu pasniedzēji, 

arī kā vēlētais akadēmiskais personāls), klīnisko prakšu vadīšanā; 

3. darba devēju, sociālo partneru iesaistīšana valsts noslēguma pārbaudījumu kvalifikācijas 

eksāmena komisijas sastāvā (50%), klīnisko procedūru eksāmena komisijas sastāvā; 

klīniskās prakses aizstāvēšanā;   

4. koledžas pārstāvji kopā ar darba devējiem un profesionālo asociāciju pārstāvjiem strādā 

profesijas standartu izstrādāšanas un aktualizācijas darba grupās; klīnisko procedūru 

standartu izstrādē un aktualizācijā, metodisko norādījumu un vadlīniju izstrādē; (atbildīgā 

persona-M.Šiliņa, R.Bogdanova) 

5. savstarpēja sadarbība pētniecības jomā, piedaloties  koledžas organizētajās studentu zin.-

pētnieciskās konferencēs, koledžas starptautiskās zin.-pētnieciskās konferencēs, veselības 

aprūpes iestāžu organizētajās zin.-pētnieciskās konferencēs, atbalstot studentus 

kvalifikācijas darba pētniecības ietvaros, dodot iespēju studentiem iegūt kvalifikācijas 

darba izstrādei nepieciešamos datus un veikt pētniecisku darbu;  

6. darba devēju pārstāvju iesaistīšana tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu 

organizēšanā un īstenošanā; (tiek Īstenotas  formālās un neformālās tālākizglītības  

programmas: 

  ESF darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes 

Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju 

un iemaņu līmeņa paaugstināšana projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā 

iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai ietvaros noslēgtā 

Līguma Nr. Nr.  01-17.1.2/50 . īstenošanu programmās: „Neatliekamā medicīniskā palīdzība 

traumu guvušam pacientam. Slimnīcas etaps”- veikta  200 personu izglītošana,  „Mūsdienīgas 

brūču aprūpes nodrošināšana”, veikta 550 personu izglītošana un ,,Aktualitātes NMP 

nodrošināšnā”  veikta  200 personu izglītošana.) 

7. darba devēju pārstāvju piedalīšanās koledžas padomes darbā;  (S.Villere, R.Barone) 

8. darba devēju piedalīšanās paplašinātajās koledžas mācībspēku akadēmiskā gada 

noslēguma sanāksmēs;   

9. darba devēju pārstāvju iesaistīšana starptautiskajā mācībspēku mobilitātē; 
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10.  koledžas pārstāvju piedalīšanās veselības aprūpes iestāžu darbinieku konferencēs ar 

informāciju par studentu klīniskās prakses īstenošanu, atbildībām, par citām aktualitātēm 

koledžā. (M.Šiliņa,R.Bogdanova) 

 

2.2.Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju 

virzienus un līdzīgas studiju programmas 

Sadarbība ar Latvijas augstskolām un koledžām notiek dažādos virzienos: 

 koledža ir Latvijas koledžu asociācijas biedre. Asociācijas ietvaros notiek dažādas 

starpkoledžu aktivitātes;  

 sadarbība profesijas  standartu izstrādē un aktualizācijā; 

 zinātniskā sadarbība. Mācībspēku un studējošo dalība citu augstskolu organizētajās 

konferencēs;  

 studiju  kursu īstenošanā,  koledžas un citu augstskolu mācībspēku mobilitāte.(LU 

Medicīnas fakultāte; L.Alondere, D.Raiska, A.Lazdāne; RPIVA-D.Voita,J.Porozovs, 

E.Vaļēviča, A.Kauliņa; LSPA- A.Stafecka, B.Druvmale-Druvleja; RSU-V.Liguts, 

L.Antoņeviča) 

Turpinās koledžas sadarbība  ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti, Bioloģijas 

fakultāti, Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un Latvijas Sporta Pedagoģijas  akadēmiju.    

No 2005.gada koledžai ir piešķirta Erasmus Universitātes Harta (ID LV RIGA46). 2013.gada 

maijā koledža iesniedza pieteikumu Erasmus Universitātes Hartas atjaunošanai. Nākamais Hartas 

darbības periods 2014-2020 paredz virkni jaunu aktivitāšu, kas ir koledžas internacionalizācijas 

stratēģijas uzdevumi: 

 1.Uzlabot koledžas starptautisko atpazīstamību, palielinot mobilitāšu skaitu un dalību 

starptautiskos projektos.  

2. Palielināt iebraukošo studentu skaitu un saglabāt izbraucošo studentu skaitu – līdz 2% no 

kopējā koledžas pilna laika studiju studentu skaita. 

3. Palielināt studiju kursu skaitu, kas ir pieejams ārvalstu studentiem. 

4. Palielināt pedagogu kapacitāti un kompetences, veicinot mobilitāti, dalību starptautiskos 

projektos, pētījumos, konferencēs, nodrošinot valodu apguvi. 

5. Palielināt koledžas kapacitāti projektu vadībā, kļūstot par uzņemošo organizāciju Erasmus 

IP, Nordplus projektiem, iesaistoties Erasmus Mundus programmas projektos. 
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6. Palielināt koledžās starptautisko partneru ģeogrāfisko areālu: Rietumeiropa, sevišķi, Vācijas 

mācību iestādes un klīnikas, ES neiesaistītās valstis un pārrobežu valstis kā Krievija, 

Baltkrievija, Ukraina, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna.  

2012./2013.akadēmiskā gadā koledža ir noslēgusi 1 jaunu starptautiskās sadarbības līgumu ar 

Balikesiras Universitāti (Turcijā) un kopumā īsteno sadarbību ar 24 augstskolām no 16 valstīm. 

2012./2013. akadēmiskajā gadā ir apstiprināti projektu pieteikumi dalībai NORDPLUS 

programmā (koledža kā partneris): 

- NOBA-HEALTHPRO projektā (HE-2012_1a-30241). Vadošais partneris – Siauliai State 

College, partneri – University College Sjalland, Ostfold University College, University West, 

Saimaa University of Applied Sciences. Projektā iesaistījās 2 koledžas studentes. 

- NORLYS projektā (ID NPHE-2013/10069).  Vadošais partneris  - Metropolitan University 

College, partneri – Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Karolinska 

Institutet, Uppsala University, Novia University of Applied Science, Turku University of 

Applied Science, Mikkeli University of Applied Science, Via University College, Tallinn 

Health Care College, University of Iceland. Kopumā 2 Intensīvajos kursos koledžu 

pārstāvēja 1 pedagoģe un 6 studentes. 

Projektu mērķis: studentu un mācībspēku mobilitāte un sadarbība intensīvajās programmās, lai 

atbalstītu, attīstītu un sekmētu inovatīvu pieeju māsu izglītībā, studiju 

programmu pilnveidē, daloties pieredzē un informējot par labas prakses iespējām dalībvalstīs: 

Somijā, Norvēģijā, Dānijā, Lietuvā, Igaunijā un Latvijā. 

2012./2013.akadēmiskais gads ir nozīmīgs ar to, ka koledža pirmo reizi ir kļuvusi par Nordplus 

projekta iesniedzēju un īstenotāju. Projekts Nordplus MultiNEC apvieno 6 partnerus  - Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledža – vadošais partneris, partneri – Satakunta University of 

Applied Science, University of Gavle, Lithuanian Sports University, biedrība „Mācību centrs „A 

sports”, Latvijas Ergoterapeitu Asociācija – kuru mērķis ir izveidot multidisciplināru pieeju 

apmācībai  - veco cilvēku aprūpē. 

Sākot ar 2004./2005. studiju gadu koledža piedalās un turpina dalību Erasmus IP (Intensīvās 

Programmas) projektā, kas 2012/2013 ak.g. apvieno 10 dalībniekus - Amsterdam School of 

Health Professions – vadošais partneris, partneri - Erasmushogeschool Brussels, Hogeschool 

Zeeland, University of Nottingham, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, 

Mid Sweden University, Svenska  University of Applied Sciences, Novia University of Applied 
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Science, Polytechnic Institute of Viseu, Polytechnic Institute of Leiria. Programmas studenti (3-

5) un mācībspēki (1-2) piedalās IP Network, kas notiek reizi gadā (14 dienas) kāda no 

partneraugstskolām. 2012./2013. ak.g. koledžu programmā pārstāv 3 studenti un 1 pedagoģe. 

Pārakreditācijas periodā Programmas mācībspēki ir aktīvi piedalījušies īstermiņa 

pedagoģiskās un zinātniskās pieredzes apmaiņas projektos, kā arī personāla mobilitātē, vadot 

vieslekcijas un prezentējot zinātnisko pētījumu rezultātus starptautiskās konferencēs. Mobilitātē 

iegūtā pedagoģiskā un zinātniskā darba pieredze tiek izmantota studiju procesā un prezentēta 

mācībspēku sanāksmēs. 

Studenti prezentē mobilitātes norisi un sasniegtos rezultātus ikgadējā studentu konferencē, 

rakstot veiksmes stāstus, kā arī informējot potenciālos mobilitātes studentus. Studējošo un 

akadēmiskā personāla mobilitāte, kā arī ārvalstu studējošo un mācībspēku mobilitāte ir 

plānveidīga, tiek sagatavota iepriekšējā akadēmiskā gada laikā, lai varētu organizēt gan studiju 

procesu, gan ar sadzīvi saistītos jautājumus. Ārvalstu studentiem tiek piedāvāta iespēja apgūt 

latviešu valodas pamatus, gan koledžā (mācībspēks A.Stafecka), gan LU. 

Informācija par mobilitāti pieejama koledžas mājaslapā, reklāmas bukletos, individuālās sarunās 

ar Erasmus koordinatoru, kā arī tiek izsūtīts sadarbības uzaicinājums visiem sadarbību 

partneriem. Pamatojoties uz veiktajām izmaiņām Erasmus Hartā, koledža neīstenot 

mācībspēka/personāla mobilitāti ar 2012./2013. ak.g. 

2012.gada pavasarī ir uzsākta dalība IZM VISC koordinētajā projektā „„Profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču 

paaugstināšana”, kura ietvaros koledžas pedagogi apmeklē profesionālos pilnveides apmācības 

kursus, t.sk. svešvalodās.       

LU RMK mācībspēki (Tabula 1.6.)  ir piedalījušies īstermiņa pedagoģiskās un zinātniskās 

pieredzes apmaiņas projektos Erasmus programmas ietvaros, tajā skaitā vieslekciju lasīšanu 

ārzemju universitātēs. Šajās vizītēs iegūtā pedagoģiskā un zinātniskā darba pieredze ārvalstīs tiek 

izmantota studiju procesā.  

Tabula 1.6. 

Mācībspēki, kas piedalījušies īstermiņa pedagoģiskās un zinātniskās pieredzes apmaiņas 

projektos Erasmus programmas ietvaro. 

 

    Valsts Augstskola/koledža Zinātnes nozare 

(studiju programma) 

Personu skaits 

Nīderlande Amsterdam School of Māszinības  1 
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Health Professions  Dita Raiska 

Somija Novia University of 

Applied Science 

Māszinības  

 

1 

Karīna Kurtiša 

Lietuva Lithuanian 

Physiological Society 

Māszinības  

Ārstniecība 

 

1 

Evita Vaļēviča 

Francija European Health 

Psychology Society 

Māszinības  

Ārstniecība 

 

1 

Daina Voita 

Čehija Ostrava University Māszinības 2 

Rūta Bogdanova 

Karīna Kurtiša 

Ukraina Ukrainas 

Patfizioloģijas 

asociācija 

Māszinības 

Ārstniecība 

2 

Astra Bukulīte 

Daina Voita 

ASV LaGuardia 

Community College, 

Borough of Manhattan 

Community College, 

Bronx Community 

College 

Māszinības 

Ārstniecība 

1 

Astra Bukulīte 

 

2.3.Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmās, norādot apmaiņas 

programmu un valsti   

Pielikums Nr.10. 

2.4.Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju 

programmām, norādot studiju ilgumu un valsti   

Pielikums Nr.9. 
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3. Studiju programmas Māszinības 

raksturojums 
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Augstākās izglītības progammas akredeitacijas lapas kopija
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3.1. Studiju programmas saturs un realizācija 

3.1.1.  Studiju programmas īstenošanas mērķi un  uzdevumi 

Pārakreditācijas periodā, studiju kursu pēctecības nodrošināšanai, ir precizēti programmas 

mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti, kurus  nosaka māsas  profesijas standarts un prasības, 

kuras noteiktas Latvijas likumdošanā (MK noteikumi Nr.268, Nr.68). Programma atbilst Latvijas 

izglītības klasifikācijai (MK noteikumi Nr. 990, 02.12.2008) – EKI 5. līmenis - pirmā līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība (ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve).  

Programmas mērķi: - sagatavot ceturtā  līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu 

speciālistu – Māsa vai Internās aprūpes māsa, vai Bērnu aprūpes māsa, vai Anestēzijas, 

intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, vai Ķirurģiskās aprūpes māsa, vai Ambulatorās 

aprūpes māsa, kas strādā veselības aprūpes iestādēs un sabiedrībā veselības jomā, vai arī kā 

pašnodarbināta persona, patstāvīgi veicot pacientu aprūpi, piedaloties ārstniecībā, vadot pacientu 

aprūpes darbu, izglītojot pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un 

sabiedrību; ir atbildīga par savu profesionālo darbību, pamatojoties uz spēkā esošām aprūpes 

vadlīnijām un standartiem; veicina savas profesijas un aprūpes darba attīstību, nepātraukti 

pilnveidojot savas zināšanas un prasmes, -  radīt motivāciju tālākai izglītības iegūšanai. 

Lai īstenotu studiju programmas mērķus, programma paredz sniegt zināšanas, veidot un 

attīstīt kvalitatīvākai profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo prasmju, iemaņu un 

attieksmju kopumu atbilstoši iegūstamai kvalifikācijai. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši 

uzdevumi, kuri izpildāmi programmas īstenošanas gaitā: 

  nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi; nodrošināt zināšanu, prasmju, iemaņu ieguvi, kas 

atbilst profesionālās izglītības standartam un darba tirgus prasībām; sniegt zināšanas informācijas 

tehnoloģiju jomā saistībā ar veselības aprūpi un pētniecību;  attīstīt studentos uzņēmību, 

iniciatīvu, radošu, kritisku domāšanu un spēju profesionālai izaugsmei; veicināt pašizglītību, 

attīstīt prasmes informāciju ieguves, analīzes, apstrādes jomās; motivēt tālākizglītībai un otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei. 

3.1.2.  Studiju programmas paredzētie studiju  rezultāti 

Studiju rezultātā students, kurš sekmīgi apguvis studiju programmu, iegūst pirmā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju Māsa vai Internās aprūpes māsa, vai Bērnu 
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aprūpes māsa, vai Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, vai Ķirurģiskās aprūpes 

māsa, vai Ambulatorās aprūpes māsa, kas atbilst 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam un Māsas  profesijas standartam. Pēc 3 gadu jeb 120 KP vai 2 gadu jeb 80 KP 

studiju programmas apguves  students spēs: 

Zināšanas: Parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas un izpratni par savu profesiju, vesela un  

slima pacienta holistiku aprūpi visās vecuma grupās un pētniecības principiem māsu praksē. 

Prasmes: Īstenot māsas  darbības atbilstoši māsas profesijas standartam un balstoties uz analītisku 

pieeju, izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā konkrētajā veselības aprūpes 

jomā, risināt pacienta problēmas, sadarboties ar pacienta aprūpē iesaistītām ārstniecības personām 

un pacientu piederīgajiem, apspriest praktiskus jautājumus ar vadību un kolēģiem, lai izvērtētu, 

plānotu  un realizētu pacientu aprūpi, pilnveidotu aprūpē iesaistīto cilvēku darbību  un savu 

kompetenci. 

Kompetences: Patstāvīgi formulēt, aprakstīt  un analizēt profesionālas problēmas,  integrēt 

dažādu jomu zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā. Izprast  māsas vietu plašākā 

sociālā kontekstā. Kritiski izvērtēt savu profesionālo darbību un pieņemt lēmumu par savu 

profesionālo pilnveidi. 

Studijās sagaidāmie rezultāti ir skaidri izklāstīti un atspoguļoti studiju kursu aprakstos, kuri ir 

pieejami koledžas mājas lapā, kā arī pirmajā tikšanās reizē mācībspēks informē studentus par 

studiju kursā sasniedzamajiem rezultātiem un vērtēšanas kritērijiem. 

 

3.1.3. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai 

 Eiropas Savienības direktīva paredz māsas profesiju kā vienu no reglamentētajām 

profesijām Eiropā un nosaka kopējas prasības māsu izglītībai dalībvalstīs. Piedāvājamās pirmā 

līmeņa profesionālās  augstākās izglītības Māszinību studiju programmas  nepieciešamība  no 

Latvijas interešu viedokļa  motivējama ar  valstī pieaugošo pieprasījumu pēc kvalificētām un 

profesionāli sagatavotām māsām ar augstāko izglītību, kas spēj:  

 praktizēt veselības aprūpes iestādēs un sabiedrības veselības jomā,  

 patstāvīgi veikt un vadīt pacientu aprūpi, izglītot pacientus, viņu ģimenes locekļus,   

aprūpes komandas locekļus un sabiedrību,  

 piedalīties ārstniecībā un nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas  un prasmes. 

 Lai veicinātu studentu iesaistīšanos un konkurētspēju darba tirgū ir nepieciešams: 
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 veicināt studentu patstāvīgas spriešanas spējas, viedokļa veidošanos, 

 iemācīt uztvert lietu kopsakarības, analizēt sarežģītas situācijas, 

 sekot, lai studiju programma atbilstu eksistējošām darba tirgus prasībām, 

 veidot pēc iespējas ciešāku saikni ar darba devējiem, 

 veicināt māsu profesijas attīstību. 

Praksē ir pierādīta Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas, kā pirmā  līmeņa 

augstākās profesionālās izglītības  iestādes, spēja sagatavot tautsaimniecības vajadzībām un 

prasībām atbilstoša līmeņa speciālistus. Koledžā izglītošanas process balstās uz augstu 

mācībspēku kvalifikācijas līmeni un sistemātisku profesionālā līmeņa paaugstināšanu. Tas 

uzskatāms par nozīmīgu kreativitātes  rādītāju  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas Māszinības īstenošanā. 

 Kā rāda mūsu izglītības iestādes veiktā  aptauja  par pirmā līmeņa profesionālās  

augstākās izglītības studiju programmas ,,Māszinības”  absolventu tālākām karjeras gaitām, 

apmēram 50%  no absolventu skaita turpina izglītoties augstākajās mācību iestādēs, tādēļ, lai 

veicinātu  tālākizglītību koledža motivē studentus  izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību un sekmētu turpmākās karjeras veidošanu un  konkurētspēju 

mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos. 

   Akreditējamā studiju programma ,,Māszinības” ir izstrādāta un tiek īstenota ievērojot 

visus Latvijas Republikā pastāvošos normatīvos dokumentus, kas nosaka studiju procesa 

likumīgumu. 

  

3.1.4. Prasības sākot studiju programmu 

Imatrikulācija studiju programmā ,,Māszinības” notiek, ņemot vērā vērtējumu 

centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču, spāņu) un 

matemātikā. Ja reflektants vidējo vai vidējo profesionālo izglītību ieguvis līdz 2004.gadam, tad 

vērā tiek ņemts eksāmena vērtējums latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā (algebra un 

ģeometrija) -  vērtējums ne zemāks kā 4 (10 ballu sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā.). Iesniegumus 

imatrikulācijai pieņem arī no personām, kuras likumdošanā paredzētajā kārtībā bijušas atbrīvotas 

no eksāmeniem latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā, un, kuru gala vērtējums šajos 

priekšmetos ir ne zemāks kā 4 (10 ballu sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā.). Gadījumā, ja 

reflektants nav kārtojis eksāmenu latviešu valodā, bet kārtojis Valsts valodas eksāmenu, to 
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apliecina valsts valodas prasmes apliecība, kurā vērtējums ir ne zemāks par A2  (pamata) līmeni. 

Reflektantus imatrikulē ar direktores rīkojumu, pamatojoties uz konkursa rezultātiem un noslēgto 

Studiju līgumu. Gadījumā ja reflektantiem ir vienāds ieskaitīšanas punktu skaits, komisija ņem 

vērā atzīmi dabaszinātņu priekšmetā vai vidējo atzīmi no sekojošiem priekšmetiem - fizika, 

ķīmija, bioloģija. Divgadīgajā studiju programmā uzņem reflektantus ar profesionālo vidējo 

izglītību un māsas kvalifikāciju. 

Kārtību, kādā reflektanti tiek uzņemti   pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmās Māszinības un Ārstniecība, nosaka Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

uzņemšanas noteikumi  (Pielikums Nr. 12). 
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3.1.5. Studiju programmas plāns 

Māszinības studiju programma pilna laika klātienes studijās 3 gadi  (6 semestri) 2012./2013. 

Kursa kods Kursa nosaukums 1.gads 2.gads 3.gads Kopā Pārbaudes 

veids 

Stundu skaits  

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s.   Lekcijas Semināri Praktiskais 

darbs 

 Obligātā (A daļa)    

23 KP Vispārizglītojošie studiju kursi (Profesionālo studiju programmām)    

VpH101 Latīņu valoda 2      2 Eksāmens  40  

VpS102 Saskarsmes 

psiholoģija 

2      2 Eksāmens 40   

VpS204 Attīstības 

psiholoģija un 

ievads 

psihosomatikā 

   2   2 Eksāmens 40   

VpS303 Pētniecības 

metodes 

   2   2 Eksāmens 40   

VpD109 Ģenētikas un 

bioķīmijas pamati 

2      2 Eksāmens 40   

VpD110 Anatomija un 

fizioloģija I 

3      3 Eksāmens 50 10  

VpD111 Anatomija un 

fizioloģija II 

 2     2 Eksāmens 30 10  

VpU103 Uzņēmējdarbības 

pamati. 

2      2 Eksāmens 40   

VpU203 Projektu izstrāde  

un vadība 

  2    2 Eksāmens 40   

VpU304 Profesionālās 

darbības juridiskie 

aspekti 

    2  2 Eksāmens 40   

VpD112 Mikrobioloģija un 

parazitoloģija 

2      2 Eksāmens 40   
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19 KP Nozares teorētiskie pamatkursi (profesionālo studiju programmām) 

VpS205 Pedagoģijas pamati 

veselības aprūpē 

   1   1 Ieskaite 20    

Med105 Farmakoloģija  3      3 Eksāmens 50  10  

VpD113 Higiēna un 

epidemioloģija 

 1     1 Ieskaite 20   

Med102 Vispārīgā 

patoloģija 

 2     2 Eksāmens 40   

Med106 Klīniskās 

procedūras  

 5     5 Eksāmens 20  160 

Med202 Klīniskā 

farmakoloģija 

  3    3 Eksāmens 60     

Med305 Rehabilitācija     2  2 Eksāmens 20  40 

Med306 Profilaktiskā 

medicīna 

    1  1 Ieskaite 20   

Med307 Radioloģijas 

pamati un biofizika 

    1  1 Ieskaite 20   

24 KP Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām) 

Mzp112 Aprūpes filozofija, 

profesionālā ētika 

2      2 Eksāmens 40   

Mzp108 Pacientu 

novērtēšana 

 2     2 Eksāmens 20  40 

Mzp201 Aprūpes process   2    2 Eksāmens 20  40 

Mzp212 Aprūpe veselības 

traucējumu 

gadījumos 

  2    2 Eksāmens 20  40 

Mzp213 Aprūpe internā 

medicīnā  

  5    5 Eksāmens 40  120 

Mzp215 Pacientu aprūpe 

vispārīgā un 

speciālā ķirurģija 

   3   3 Eksāmens 20  80 

Mzp216 Aprūpe 

dzemdniecībā un 

ginekoloģija 

  2    2 Eksāmens 20  40 

Mzp114 Sievietes specifiskā 

aprūpe 

 2     2 Eksāmens 20  40 
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Mzp218 Bērna aprūpe un 

pediatrija 

   2   2 Eksāmens 20  40 

Mzp305 Intensīvā terapija 

un   katastrofu 

medicīna 

    2  2 Eksāmens 20  40 

26 KP Prakse 

MzPr101 Ievads profesijā  1     1 Ieskaite   40 

MzPr102 Klīniskās 

procedūras 

pacientu aprūpē 

 3     3 Aizstāvēšana   120 

MzPr201 Pacientu aprūpe I    6   6 Aizstāvēšana   240 

MzPr301 Pacientu aprūpe II     6  6 Aizstāvēšana   240 

MzPr302 Pacientu aprūpe III      10 10 Aizstāvēšana   400 

10 KP 

MzKd301 

Kvalifikācijas 

darbs 

     10 10 Aizstāvēšana   400 

 Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) 

14 KP Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām) 

Mzp113 Geriatrisku 

pacientu specifiskā 

aprūpe 

 2     2 Eksāmens 20  40 

Mzp217 Bērna specifiskā 

aprūpe 

  2    2 Eksāmens 20  40 

Mzp219 Aprūpe speciālā 

internā medicīnā 

  2    2 Eksāmens 20  40 

Mzp220 Neiroloģija un  

pacientu  aprūpe 

   2   2 Eksāmens 20  40 

Mzp221 Infekciju slimības 

un pacientu aprūpe 

   2   2 Eksāmens 20  40 

Mzp306 Pacientu aprūpe 

psihiatrijā un 

mentālā veselība 

    2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp307 Paliatīvā aprūpe     2  2 Eksāmens 20  40 

  18 20 20 20 18 20      

4 KP Brīvās izvēles daļa (C daļa) 

  2    2       

 Kopā 20 20 20 20 20       
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 Kopā A daļā 

t.sk. 

Vispārizglītojošie 

studiju kursi 

Nozares teorētiskie 

pamatkursi 

(profesionālo 

studiju 

prgrammām) 

      66      

 Prakse  4  6 6 10 26      

 Valsts 

pārbaudījums 

     10 10      

 Kopā B daļā 

t.sk. Nozares 

profesionālās 

specializācijas 

kursi (profesionālo 

studiju 

prgrammām) 

      14      

 Brīvās izvēles daļā 

(C daļā) 

2    2  4      

 Kopā programmā       120      
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STUDIJU PLĀNS 

Māszinības studiju programma pilna laika klātienes studijās  2 gadi (4 semestri)  80 KP reflektantiem ar iepriekšējo 

profesionālo vidējo izglītību  un māsas (medicīnas māsas) kvalifikāciju/specialitāti 

Kursa 

kods 

Kursa nosaukums 1.gads 2.gads Kopā Pārbaudes 

veids 

Stundu skaits 

  1.s. 2.s. 3.s. 4.s.   Lekcijas Semināri Praktiskais 

darbs 

 Obligātā daļa (A daļa)    

20KP Vispārizglītojošie studiju kursi (Profesionālo studiju programmām)    

VpH101 Latīņu valoda 2    2 Eksāmens 2 38  

VpS102 Saskarsmes psiholoģija 2    2 Eksāmens 30 10  

VpS204 Attīstības psiholoģija 

un ievads 

psihosomatikā 

2    2 Eksāmens 40   

VpS303 Pētniecības metodes   2  2 Eksāmens 40   

VpD109 Ģenētikas un bioķīmijas 

pamati 

2    2 Eksāmens 40   

VpD111 Anatomija un 

fizioloģija II 

2    2 Eksāmens 30 10  

VpU103 Uzņēmējdarbības 

pamati. 

2    2 Eksāmens 32 8  

VpU203 Projektu izstrāde  un 

vadība 

2    2 Eksāmens 38 2  

VpU304 Profesionālās darbības 

juridiskie aspekti 

  2  2 Eksāmens 38 2  

VpD112 Mikrobioloģija un 

parazitoloģija 

 2   2 Eksāmens 40   

8KP Nozares teorētiskie pamatkursi (profesionālo studiju programmām)    

Med106 Klīniskās procedūras  5   5 Eksāmens 20  160 
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Med202 Klīniskā farmakoloģija   3  3 Eksāmens 60   

20 KP Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām)    

Mzp112 Aprūpes filozofija, 

profesionālā ētika 

2    2 Eksāmens 40   

Mzp108 Pacientu novērtēšana  2   2 Eksāmens 20  40 

Mzp201 Aprūpes process  2   2 Eksāmens 20  40 

Mzp212 Aprūpe veselības 

traucējumu gadījumos 

 2   2 Eksāmens 20  40 

Mzp213 Aprūpe internā 

medicīnā 

 5   5 Eksāmens 40  120 

Mzp215 Pacientu aprūpe 

vispārīgā un speciālā 

ķirurģija 

  3  3 Eksāmens 20  80 

Mzp218 Bērna aprūpe un 

pediatrija 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp305 Intensīvā terapija un   

katastrofu medicīna 

  2  2 Eksāmens 20  40 

16 KP Prakse 

MzPr103 Klīniskās procedūras 

specialitātē I 

1     Ieskaite   40 

MzPr104 Klīniskās procedūras 

specialitātē II 

3     Aizstāv.   120 

MzPr202 Prakse specialitātē    12  Aizstāv.   480 

8 KP 

MzKd201 

Kvalifikācijas darbs 

specialitātē 

   8 8 Aizstāv.   320 

 Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)    

6KP Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām)    

 Internās aprūpes māsa          

Mzp115 Pacientu aprūpe internā 

medicīnā I 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp116 Pacientu aprūpe internā 

medicīnā II 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp222 Neatliekamā palīdzība   2  2 Eksāmens 20  40 
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vitālo funkciju 

atjaunošanai 

 Bērnu aprūpes māsa          

Mzp117 Bērna attīstības un 

aprūpes pamatprincipi 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp118 Bērna aprūpe hronisku 

un akūtu saslimšanu 

gadījumā 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp223 Neatliekamā palīdzība 

vitālo funkciju 

atjaunošanai bērniem 

  2  2 Eksāmens 20  40 

 Anestēzijas, intensīvās 

un neatliekamās 

aprūpes māsa 

      20  40 

Mzp119 Anestezioloģija un 

pacientu aprūpe 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp120 Intensīvās terapijas 

pacientu aprūpe 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp222 Neatliekamā palīdzība 

vitālo funkciju 

atjaunošanai 

  2  2 Eksāmens 20  40 

 Ambulatorās aprūpes 

māsa 

         

Mzp121 Pacientu aprūpe 

ambulatorās iestādēs un 

mājas apstākļos I 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp122 Pacientu aprūpe 

ambulatorās iestādēs un 

mājas apstākļos II 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp222 Neatliekamā palīdzība 

vitālo funkciju 

atjaunošanai 

  2  2 Eksāmens 20  40 

 Ķirurģiskās aprūpes          
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māsa 

Mzp123 Vispārējā ķirurģija un 

pacientu aprūpe 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp124 Speciālā jeb nozaru  

ķirurģija un pacientu 

aprūpe 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Mzp222 Neatliekamā palīdzība 

vitālo funkciju 

atjaunošanai 

  2  2 Eksāmens 20  40 

2 KP Brīvās izvēles daļa (C daļa)    

   2         

 Kopā 20 18 20 20       

 Kopā A daļā 

t.sk. Vispārizglītojošie 

studiju kursi 

Nozares teorētiskie 

pamatkursi 

(profesionālo studiju 

prgrammām) 

    48      

 Prakse     16      

 Valsts pārbaudījums     8      

 Kopā B daļā 

t.sk. Nozares 

profesionālās 

specializācijas kursi 

(profesionālo studiju 

prgrammām) 

    6      

 Brīvās izvēles daļā (C 

daļā) 

    2      

 Kopā programmā     80      
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3.1.6.Studiju programmas organizācija 

Studiju procesa norisi un programmas ,,Māszinības”   īstenošanu reglamentē LU RMK  

darbību reglamentējošie dokumenti  un iekšējie dokumenti, kas izstrādāti atbilstoši Izglītības 

likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam: 

 Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību 

 Prakses nolikums 

 Valsts noslēguma pārbaudījuma nolikums 

 Nolikums par ārzemju perioda akadēmisko atzīšanu  

 Nolikums par studentu aptaujām studiju procesa un docētāju darba novērtēšanai 

 Nolikums par studējošo kredīta piešķiršanas kārtību 

 Studentu pašpārvaldes nolikums 

 Uzņemšanas noteikumi 

 Uzņemšanas kārtība studiju programmās 

 Noteikumi par studiju priekšmetu akadēmisko atzīšanu 

 Studiju uzsākšanas kārtība vēlākajos studiju posmos 

 Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts studējošo kredīts 

 Stipendiju piešķiršanas nolikums 

 Studiju kvalitātes kontrole Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā 

 Iekšējās kārtības noteikumi 

 Studiju programma 

 Studiju kursu programmas 

 Studiju kalendārais grafiks 

 Nodarbību saraksts 

Informācija par studiju procesa norisi ir pieejama katram studentam koledžas mājaslapā 

www.rmkoledza.lu.lv un Studiju daļā. 

Studiju saturu, apjomu, darba formu  un sadalījumu pa semestriem reglamentē: 

 Studiju programma, kuru izstrādājot tiek veidots studiju programmas satura un 

realizācijas apraksts. Izstrādāto studiju programmu un atbildīgo par programmas 

īstenošanu apstiprina LURMK padomes sēdē.  

 Studiju plāns, kurā noteikts studiju kursu un pārbaudījumu sadalījums pa semestriem. 

http://www.rmkoledza.lu.lv/
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 Studiju kalendārais grafiks, kuru ik gadus izstrādā direktora vietnieks, māszinību katedras 

vadītājs, studiju daļas vadītājs un apstiprina direktors (http://www.rmkoledza.lu.lv).  

Saskaņā ar studiju kalendāro grafiku un studiju plānu, studiju daļas metodiķis  sastāda 

nodarbību plānu un pārbaudījumu sarakstu  katrā semestrī. 

Katrā studiju kursā notikušo nodarbību (teorētiskās, prakstiskie darbi, patstāvīgie darbi) 

īstenošanu mācībspēki reģistrē Studiju kursa īstenošanas grafikā. Studenta vērtējumu reģistrē  

Studiju kursa noslēguma vērtējuma lapā, kā arī ziņas par studenta  saņemto  vērtējumu un studiju 

kursa apjomu kredītpunktos tiek ievadītas  elektroniski datu bāzē sistēmā WinStudents.  

Katru gadu direktora vietnieks un  katedras vadītājs  plāno mācībspēku slodzes  

nākamajam studiju gadam un ziņo  koledžas padomes sēdēs par programmas realizāciju un 

attīstību.  

 Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti 34 docētāji, klīnisko prakšu vadīšanā tiek 

pieaicināti nozaru speciālisti no veselības aprūpes iestādēm, ar kurām koledžai ir slēgts 

sadarbības līgums, kā arī programmas realizācijā ir iesaistītas visas koledžas struktūrvienības. 

2011. un 2012. gadā akreditētā   studiju programma izveidota ievērojot: 

 studiju priekšmetu pēctecību; 

 interaktīvu apmācību metožu pielietojumu; 

 patstāvīgā darba nozīmi; 

 teorētisko zināšanu nostiprināšanu praksē; 

 zināšanu un prasmju vērtēšanas sistemātiskumu (10 ballu sistēmā); 

 studējošo nepieciešamību pielāgot savu kvalifikāciju darba tirgus prasībām. 

Izglītības programma paredz galveno vispārējo spēju izkopšanu: 

 analītisko domāšanu; 

 spēju strādāt komandā; 

 pašiniciatīvu; 

 profesionālo kompetenci; 

 pašnovērtēšanas spēju; 

 spēju risināt problēmas un pieņemt lēmumus; 

 spēju definēt mērķus, izstrādāt plānus to sasniegšanai un īstenot tos. 

  

Programmas  saturu veido: 

http://www.rmkoledza.lu.lv/
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 teorētiskās studijas - students iegūst zināšanas par: aprūpi - profesijas būtību un ētiku, kā arī par 

vispārīgiem veselības un pacientu aprūpes principiem dažādos veselības stāvokļos un vecuma 

grupās; fundamentālām zinātnēm - atbilstošas zināšanas tajās zinātnēs, kas ir vispārējās aprūpes 

māsas darbības pamatā, tai skaitā pietiekamu izpratni par vesela un slima cilvēka ķermeni, 

funkcijām un uzvedību, kā arī par saistību starp cilvēka veselības stāvokli un fizisko vidi, 

zināšanas farmakoloģijā; sociālām zinātnēm – saistība starp cilvēka veselības stāvokli un sociālo 

vidi, profesijas juridiskie aspekti un pedagoģijas pamatus. 

klīniskās nodarbības -  students, būdams daļa no komandas un tiešā saskarē ar veselu vai slimu 

cilvēku un/vai sabiedrības daļu, apgūst to, kā organizēt, īstenot un izvērtēt nepieciešamo pacientu 

aprūpi, pamatojoties uz zināšanām un prasmēm. Students apgūst darbu komandā, vadīt komandu 

un organizēt pacientu aprūpi veselības aprūpes iestādē vai sabiedrībā. Klīniskajās nodarbībās 

students gūst atbilstošu klīnisko pieredzi kvalificētu māsu (mācībspēku) pārraudzībā. Teorija ir 

saskaņota ar praksi, tas ļauj iegūt prasmes, dažāda profila un vecuma pacientu aprūpē. 

   Programmas apjoms studentiem ar vidējo izglītību ir  120 KP (180 ECTS): Obligātā jeb A 

daļa – 66 KP (99 ECTS) – ( 23 KP (34,5 ECTS) -  Vispārizglītojošie studiju kursi, 19 KP (28,5 

ECTS) -  Nozares teorētiskie pamatkursi, 24 KP (36 ECTS) - Nozares profesionālās 

specializācijas kursi). Ierobežotās izvēles jeb B daļa – 14 KP (21 ECTS), Prakse veselības 

aprūpes iestādē -  26 KP (39 ECTS)( Ievads profesijā – 1 KP;  Klīniskās  procedūras pacientu 

aprūpē – 3 KP 

Pacientu aprūpe I – 6 KP ( Jaundzimušā, bērna aprūpe  un pediatrija – 3KP, Vecu ļaužu aprūpe 

un geriatrija – 3 KP); Pacientu aprūpe II - 6  KP (Terapeitisku pacientu aprūpe un internā 

medicīna-  6 KP); Pacientu aprūpe III - 10 KP (Ķirurģisku pacientu aprūpe un ķirurģija- 6 KP, 

Mentāli slimu pacientu aprūpe un psihiatrija- 2 KP, Sabiedrības veselības aprūpe (mājas aprūpe) 

2 KP)  

 Brīvās izvēles jeb C daļa -4 KP ( 6 ECTS). Kvalifikācijas  darbs -  10 KP (15 ECTS) 

  Programmas apjoms studentiem ar profesionālo vidējo izglītību un māsas 

kvalifikāciju/specialitāti ir 80 KP (120 ECTC): Obligātā jeb A daļa – 48 KP (72 ECTS) - (20 

KP (30 ECTS) - Vispārizglītojošie studiju kursi, 8 KP (12 ECTS) - Nozares teorētiskie 

pamatkursi, 20 KP (30 ECTS) - Nozares profesionālās specializācijas kursi). Ierobežotās izvēles 

jeb B daļa – 6 KP (9 ECTS). Prakse veselības aprūpes iestādē – 16 KP (24 ECTS) - atbilstoši 

izvēlētajai  māsas pamatspecialitātei (Klīniskās procedūras specialitātēI -1 KP, Klīniskās 



59 

 

procedūras specialitātēII -3 KP, Prakse specialitātē-12 KP) . Brīvās izvēles jeb C daļa – 2 KP (3 

ECTS). Kvalifikācijas darbs specialitātē – 8 KP (12 ECTS). 

Profesionālo iemaņu apgūšanu nodrošina: 1.Mācību prakses - galvenokārt nozares studiju kursos. 

Studenti nostiprina lekcijās iegūtās zināšanas un pamatā apgūst profesionālās prasmes, atbilstoši 

profesijas standartam. Praktiskajās nodarbībās studenti strādā individuāli vai nelielās grupās. 

Praktisko nodarbību apmeklējums, atšķirībā no lekciju apmeklējuma, ir obligāts, kavētās 

nodarbības ir jāatstrādā. 2.Klīniskās prakses (veselības aprūpes iestādēs), kuru  mērķi paredz 

studiju kursos iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu pielietošanu reālā pacientu aprūpē. Lai 

realizētu klīnisko prakšu mērķus un uzdevumus ir noslēgti sadarbības līgumi ar deviņām 

veselības aprūpes iestādēm Rīgā un četrām veselības aprūpes iestādēm reģionos. Noslēdzot 

trīspusējos līgumus, otro un trešo kursu studenti klīnisko praksi īsteno arī Ludzā, Talsos, 

Ventspilī,  Balvos, Jelgavā, Cēsīs, Jēkabpilī, Līvānos, Dobelē u.c.; ģimenes ārstu praksēs.   

Programmas īstenošanas laikā tiek realizēta individuāla pieeja un atgriezeniskā saite, ko 

nodrošina studiju procesā iesaistītie. Individuālā pieeja tiek realizēta konsultācijās un 

kvalifikācijas darba izstrādes laikā. Studentiem, kuri strādā veselības aprūpes iestādē, ir 

individuāla pieeja prakšu vietas izvēlē (tuvāk dzīves vietai), kā arī studiju process tiek organizēts 

pēcpusdienās un sestdienās, kas ļauj savienot studijas ar darbu, iegūt atgriezenisko saiti par 

teorētisko zināšanu pielietojumu praksē un paaugstināt motivāciju.Studentiem ir iespēja izteikt 

viedokli un diskutēt ar akadēmisko, administratīvo un tehnisko personālu, gan par studiju 

procesu, gan  studentu sociālo dzīvi, kas ir ļoti nozīmīgi savstarpējās attiecībās koledžā, kā arī 

turpmākajā darbā. Studenti regulāri saņem atgriezenisko saiti no mācībspēkiem  par 

pārbaudījumu rezultātiem, patstāvīgā un praktiskā darba vērtējumiem, prezentācijām. Studiju 

kursa noslēgumā mācībspēks  saņem atgriezenisko saiti noskaidrojot studentu apmierinātību ar 

kursa saturu, mācību metodēm. Informācijas apmaiņa ar studentu ir iespējama arī caur grupu  e-

pastu un koledžas koledžas mājas lapu. 

 Studiju rezultāti tiek analizēti katra semestra un studiju gada noslēgumā. Plānojot izmaiņas 

studiju norisē, tiek ņemti vērā studentu  ieteikumi studiju kursa pilnveidei. Par studiju kursa 

pilnveidi ir atbildīgs studiju kursa  mācībspēks. 

Studējošie apgūst 20 KP semestrī. Vienu KP teorētiskajās nodarbībās veido 50% 

kontaktstundu un 50% studentu patstāvīgā darba stundas, bet praktiskajā darbā un klīniskajās 

praksēs ir 100% kontaktstundas, jo to nosaka Pacientu tiesību likums, kas paredz viņu piekrišanu 
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studenta līdzdalībai aprūpē prakses vadītāja klātbūtnē un atbildībā, kā arī likums ,,Par 

reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”. 

    Lai nodrošinātu studējošo līdzdalību studiju procesa pilnveidē Māszinības studiju programmā, 

ir ņemti vērā studentu izteiktie priekšlikumi. Pamatojoties uz ieteikumiem: ir notikusi izmaiņa 

studiju kursa sadalījumā pa semestriem: studiju kurss Pētniecības metodes 2KP ir pārcelts uz 4. 

semestri, savukārt Brīvās izvēles studiju kurss 2 KP pārcelts uz 5.semestri,  ir slēgti jauni 

Sadarbību  līgumi ar veselības aprūpes iestādēm un prakšu vadītājiem reģionos, lai studiju vietu 

tuvinātu dzīves vietai; ir pilnveidota otrā un trešā studiju gada prakšu vērtēšana, iesaistot prakšu 

aizstāvēšanā gan koledžas docētājus, gan tiešos prakses vadītājus veselības aprūpes iestādē, gan 

arī darba devēju pārstāvjus.   

Studiju programmas veiksmīgai realizācijai turpinās sadarbība ar darba devējiem prakšu 

organizācijas uzlabošanai. Ir ņemti vērā darba devēju ieteikumi par prakšu organizāciju: ir 

samazināts studentu skaits grupā praktiskajās  nodarbībās, kuras notiek veselības aprūpes 

iestādēs, jo tas ļauj kvalitatīvāk organizēt prakses, ievērot pacientu tiesības. Studentu skaits no 8-

10  grupā ir samazināts uz skaitu 6 - 8 studenti grupā.  

Studiju programmā ,,Māszinības”   studiju  kursi sakārtoti tā, lai mācību slodze būtu 

proporcionāli izlīdzināta pa mācību gadiem, kā arī tā, lai varētu secīgi sasniegt  visus studiju 

programmā paredzētos studentu rezultātu.  Studiju programmas organizācija atbilst tam, lai 

sagatavotu māsas, kuru teorētiskā un praktiskā sagatavotība dod iespēju izpildīt profesijas 

standartā noteiktos uzdevumus atbilstoši ceturtā profesionālā kvalifikācijas līmeņa prasībām. 

Divgadīgajā (80 KP/120 ECTS) studiju plānā iekļauti tie studiju kursi, kuri, ņemot vērā studējošā 

iepriekšējo izglītību un atbilstību likumam ,,Par reglamentētajām profesijām un profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanu”  un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 268 ,,Noteikumi par 

ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo  personu teorētisko un praktisko zināšanu 

apjomu”, nodrošina māsas pamatspecialitātei atbilstošu zināšanu, prasmju un kompetenču  

ieguvi. 

 Iekļautie studiju kursi specializācijai: 

Internās aprūpes māsa 

 Pacientu aprūpe internā medicīnā I – 2KP; Pacientu aprūpe internā medicīnā II - 2KP; 

Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP 
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Bērnu aprūpes māsa 

    Bērna attīstības un aprūpes pamatprincipi - 2 KP; Bērna aprūpe hronisku un akūtu saslimšanu 

gadījumā 2 – KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai bērniem - 2 KP 

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa 

   Anestezioloģija un pacientu aprūpe - 2 KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai 

- 2KP; Intensīvās terapijas pacientu aprūpe - 2KP 

Ambulatorās aprūpes māsa 

    Pacientu aprūpe  ambulatorās iestādēs un mājas apstākļos I - 2KP; Pacientu aprūpe 

ambulatorās iestādēs un mājas apstākļos II - 2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju 

atjaunošanai - 2KP 

Ķirurģiskās aprūpes māsa 

 Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe - 2KP; Speciālā jeb nozaru  ķirurģija un pacientu aprūpe - 

2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP 

Vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir 20 KP apjomā, bet nozares profesionālo studiju kursu 

apjoms ir 36 KP apjomā.  

Valsts noslēguma pārbaudījums ar tā sastāvdaļu  kvalifikācijas darbu ir 8 KP apjomā. 

Studiju kvalifikācijas prakse specialitātē ir 16 KP apjomā.  

Pēc sekmīgi apgūtas studiju programmas, nokārtotiem studiju kursu gala pārbaudījumiem, 

ieskaitītas studiju kvalifikācijas prakses, kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas ar vērtējumiem ne 

zemākiem par 4 („gandrīz viduvēji”) absolventi saņem 1. līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts diplomu un iegūst 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju –  atbilstoši iegūtajai 

pamatspecialitātei: Internās aprūpes māsa,  Bērnu aprūpes māsa,  Anestēzijas, intensīvās un 

neatliekamās aprūpes  māsa, Ķirurģiskās aprūpes māsa un Ambulatorās aprūpes māsa. 

  

3.1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Studiju programma tiek īstenota, ievērojot visus Latvijas Republikā pastāvošos normatīvos 

dokumentus, kas nosaka studiju procesa likumīgumu, un  atbilstoši LU RMK mērķiem un 

uzdevumiem, nodrošinot teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi. Studiju programmas 

kopējais kredītpunktu skaits ir 120  reflektantiem ar iepriekšējo vidējo izglītību vai 80 

kredītpunkti reflektantiem ar iepriekšējo profesionālo vidējo izglītību un māsas (medicīnas 

māsas) kvalifikāciju/specialitāti. 



62 

 

Izglītības procesu īsteno koledžas akadēmiskais personāls, studiju programmu koordinē 

Māszinību katedras vadītājs. Studiju norises plānošanu, sekmju uzskaites, lietvedības jautājumus 

kārto Studiju daļa. Informatīvos materiālus studentiem un mācībspēkiem nodrošina bibliotēka, 

tās darbu koordinē koledžas direktors. Par studiju programmas praktisko realizāciju atbild 

Māszinību katedra, kuras uzdevums  ir analizēt un dot ieteikumus studiju kursu satura 

uzlabošanai, studiju kursu savstarpējai saskaņošanai, starppriekšmetu saiknes noteikšanai, kā arī 

izvērtēt mācību metodisko literatūru teorētisko un praktisko studiju nodrošināšanai, sniegt 

metodisku palīdzību mācībspēkiem pedagoģiskās meistarības apgūšanai, piedalīties lekciju 

konspektu izstrādāšanā, izskatīt studiju kursu starppārbaudījumus un noslēguma pārbaudes 

darbu, kvalifikācijas eksāmena jautājumus, analizēt gala pārbaudījuma rezultātus. Katra studiju 

kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju kursa programmā noteiktie kārtējie 

pārbaudījumi. Kursu apguvē tiek doti uzdevumi patstāvīgām studijām. Visbiežāk tas izpaužas kā 

referātu, eseju  sagatavošana, kas nodrošina iespēju studentam iepazīties ar dažādiem avotiem, 

tos atrast, apgūt, analizēt, sintezēt un sagatavot loģisku izklāstu vai nu rakstīta teksta, vai 

prezentācijas veidā. Lai attīstītu prasmes strādāt komandā, uzklausīt citus, diskutēt, pārvērtēt 

savu viedokli, pieņemt vienotu lēmumu, viena no patstāvīgo studiju formām ir darbs grupās. 

Mācībspēkam studenta patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta 

funkcijas. 

Sākot ar 2012./2013. akadēmisko gadu  tika modernizētas studiju iespējas, ieviešot e-

studijas Moodle vidē, kas  ļauj studentiem nodrošināt ērtu mācību apguves veidu izdevīgā laikā 

un vietā. Atbildīgais par e-studiju vidi un ar to saistītām aktivitātēm  izmantošanu koledžā ir    

LU RMK direktores   vietniece  E-studiju jautājumos, lektore Baiba Druvmale-Druvleja. 

2013./2014. akadēmiskā gada septembrī plānots: 

- reģistrēt Māszinību programmas visu kursu studentus,  

- organizēt  tikšanās ar   studentiem, kurās tiks izskaidrotas E-studiju vides aktivitātes un  

iespējas. 

-  reizi nedēļā  nodrošināt konsultācijas, kuru mērķis būs palīdzēt veikt aktivitātes e-studiju 

vidē.  

-  turpināt izglītot akadēmisko personālu par e-studiju vides iespējām  organizējot papildus 

individuālas nodarbības 
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-  apmācīt lietot e-studiju vidi, lai  mācībspēki,  kuri jau darbojas e-vidē uzsāktu strādāt ar testa 

programmām .  

-  izveidot un uzsākt   3. kursa studentu kvalifikācijas rakstiskā eksāmena realizāciju e-studiju 

vidē 

 E-studiju Moodle vidē studentiem ir iespēja piekļūt studiju kursiem, lai iepazītos ar 

lekciju tēmām, literatūru, prasībām studiju kursa apguvei, eksāmenu un testa jautājumiem, iegūtu 

lekciju konspektus, prezentācijas, noderīgas saites, iepazītos ar patstāvīgo darbu izstrādes 

nosacījumiem un varētu iesniegt sagatavotos darbus šajā vidē, kā arī saņemt konsultācijas 

forumā Moodle sistēmā, uzdodot jautājumu un apspriežot atbildes ar  kursa biedriem un 

mācībspēkiem. 

E - studijās virtuālā vidē 2012./2013. akad.gad. uzsākuši darboties lektori Baiba 

Druvmale- Druvleja   studiju kursos: Aprūpes process (garīgās un psihoemocionālās vajadzības) 

un Pacientu aprūpe vispārējā un speciālā ķirurģijā; Irēna Tarelkina – studiju kursos: Vispārīgā 

patoloģija un Aprūpe internā medicīnā. Tiek plānotas   E-studiju vides   aktivitātes 2013./2014 

akad.gadam, to mērķis ir  nodrošināt studentu reģistrāciju e-studiju vidē, izglītot studentus un 

mācībspēkus e-studiju vides izmantošanā  un uzturēt studentu aktivitātes e-studiju vidē.   

Kā zināšanu apguves kontroles formas tiek izmantoti starppārbaudījumi: testi, esejas, 

referāti, kontroldarbi, kas tiek organizēti studiju kursa norises noteiktā posmā un ļauj novērtēt 

apgūto zināšanu un prasmju līmeni. 

Studiju kursa apguve noslēdzas ar studiju kursa noslēguma pārbaudījumu – ieskaiti vai 

eksāmenu.  

Studiju kursa noslēguma pārbaudījumu kārto  tikai tie studenti, kuri izpildījuši visas studiju 

kursa programmā noteiktās prasības. Pārskata periodā ir ieviesta elektroniskā datu bāze - 

studentu uzskaites sistēma ,,WinStudents”, kurā ir informācija par studentu un studiju gaitu. 

Nozīmīgs atbalsts studiju programmas praktiskajā realizācijā un pētnieciskajā darbā ir 

bibliotēkai, ar nodrošinātu  pastāvīgu Interneta pieslēgumu. 

 Programmas mācībspēki nodrošina studiju kursu realizāciju, regulāri atjauno kursu saturu, 

kā arī apgūst jaunas didaktikas metodes, piedalās programmas satura pilnveidošanā.  

2012./2013. studiju gadā mācībspēki piedalījās Eiropas Sociālā fonda projektā 

Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001 „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un 

prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”. Projekta 
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dalībnieki: Maruta Šiliņa, Baiba Druvmale – Druvleja, Rūta Bogdanova, Karīna Kurtiša, Anna 

Stafecka, Irēna Tarelkina, Olga Ņikitina, Inga Buceniece, Inta Fedotova,Sanita Puncule, Ilze 

Vanzoviča, Linda Alondere. 

Ņemot vērā akreditācijas komisijas rekomendācijas:  

- turpināt paaugstināt akadēmiskā personāla zinātnisko un profesionālo kvalifikāciju; 

- uzsākt zinātnisko darbību ar studentu līdzdalību, 

 paralēli studiju darbam akadēmiskais personāls veic pētniecisko darbu, kurā tiek iesaistīti arī  

studenti, tādejādi attīstot zinātniski pētnieciskās iemaņas, kuras ir svarīgas   tālākā kvalifikācijas 

darbu izstrādē. 

Lai attīstu kritisko domāšanu un  analītisku pieeju, studiju programmas īstenošanā un 

studiju kursu mērķu sasniegšanā tiek izmantotas daudzveidīgas metodes: lekcijas, semināri, 

diskusijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, grupu darbs, kontroldarbs, kā arī klīniskā  

prakse. Lekcijās plaši tiek izmantotas datorprezentācijas. Turpinās vairāku kursu lekciju 

materiāla izstrāde elektroniskā veidā. Studentiem prezentācijas ir pieejamas e-studiju vidē gan 

LURMK telpās, gan mājās..  

Liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajām darbam. Docētāju uzdevums ir palīdzēt 

studentiem organizēt patstāvīgo darbu, nepieciešamības gadījumā sniegt individuālas 

konsultācijas un padomus.   

Praktiskās nodarbības plaši tiek izmantotas tajos studiju kursos, kuru specifika prasa apgūt 

noteiktu praktisko iemaņu kopumu, lai students varētu veikt māsu profesijā nepieciešamās 

prasmes, pamatot to izpildi, apspriest un risināt praktiskus jautājumus, tādejādi pilnveidojot 

savas prasmes un kompetences. Praktiskā darba metodes galvenokārt tiek izmantotas nozares 

studiju kursos. Praktiskajos darbos studenti nostiprina lekcijās iegūtās zināšanas un pamatā 

apgūst profesionālās prasmes, atbilstoši profesiju standartam. Praktiskajās nodarbībās studenti 

strādā individuāli vai nelielās grupās. Praktisko nodarbību apmeklējums, atšķirībā no lekciju 

apmeklējuma, ir obligāts, kavētās nodarbības ir jāatstrādā.  

Students patstāvīgā darba  rezultātus  prezentē,  diskutē  un studentu auditorijā  vērtē.  

Semināros studenti iegūst pieredzi sniegt savas zināšanas citiem un piedalīties diskusijā. 

Metožu izvēli studiju kursos, galvenokārt, nosaka to mērķi, uzdevumi un saturs. Tas 

nosaka arī studentu skaitu kontaktstundu laikā: lekcijās - 30-60 studentu, semināros 15-20 
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studentu, praktiskajos darbos 6-8 studenti, klīniskajās praksēs veselības aprūpes iestādē 1-2 

studenti nodaļā.  

Saskaņā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītība standartu Māszinību studiju 

programmā tiek organizētas prakses ārpus izglītības iestādes – veselības aprūpes iestādēs. To 

realizācijā tiek iesaistīti veselības aprūpes iestāžu darbinieki – māsas. Prakšu mērķi paredz 

studiju kursos iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu pielietošanu pacientu aprūpē. Pacientu 

tiesības („Pacientu tiesību likums” 5.pants (7), 12.pants (1) 17.12.2009.) paredz viņu piekrišanu 

studenta līdzdalībai aprūpē prakses vadītāja klātbūtnē un atbildībā, tādēļ prakšu realizācija notiek 

tikai kontaktstundu veidā. Par prakses norisi atbildību uzņemas gan izglītības iestāde, gan 

veselības aprūpes iestādes prakšu organizators un vadītājs. Šos procesus reglamentē līgumi 

(Pielikums Nr.2)  starp izglītības iestādi un veselības aprūpes iestādi, prakses nolikums 

(Pielikums Nr. 3), kā arī konkrētās prakses apraksts (Pielikums Nr.13), kurā noteikti  prakses 

mērķi, saturs, organizācija, sasniedzamais rezultāts, tā atspoguļojums un prakses vērtējums. 

Prakses vērtējumu veic pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem. Divgadīgajā studiju plānā klīniskās 

prakses 16 KP apjomā tiek realizētas atbilstoši izvēlētajai pamatspecialitātei, pamatojoties uz 

MK noteikumiem Nr.268. „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā 

vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci 

ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”. 

 Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts izglītības programmas noslēgumā, tas ir orientēts uz 

pacientu aprūpi. Kvalifikācijas darba mērķis ir sistematizēt un paplašināt teorētiskās zināšanas, 

attīstīt pētniecības prasmes pētījuma veikšanai un apliecināt gatavību māsas darbam un prakses 

problēmu risināšanai. Darbs tiek izstrādāts atbilstoši metodiskajiem norādījumiem (Pielikums 

Nr.14) un aizstāvēts studiju noslēgumā. Pārskata periodā  kvalifikācijas darba metodiskajos  

norādījumos  ir veiktas izmaiņas.  Kvalifikācijas darba pētījuma tēmai jābūt saistītai ar profesiju 

un tai atbilstošajām ētiskajām normām, pacienta aprūpi stacionāros un citās veselības aprūpes 

iestādēs, sociālo un/vai sabiedrības veselības aprūpi.  Divgadīgajās Māszinību studijās, 

studējošie veic pētniecības darbu atbilstoši izvēlētajai pamatspecialitātei. Studentiem tiek dota 

iespēja veikt pētījumu un  rakstīt kvalifikācijas darbu veselības vai sociālās aprūpes iestādēs.  

Students aizstāv kvalifikācijas darbu kvalifikācijas eksāmenā. Koledžas labāko 

kvalifikācijas darbu autori piedalās LU RMK organizētās zinātniskās konferencēs, kā arī 



66 

 

konferencēs, kuras organizē citas medicīnas koledžas un veselības aprūpes iestādes. 

Kvalifikācijas darbi ir pieejami koledžas bibliotēkā. 

3.1.8. Vērtēšanas sistēma 

Zināšanas, prasmes un kompetences, kuras studentam jāsasniedz ir definētas Programmā 

un detalizēti studiju kursu aprakstos.  

Lai nodrošinātu novērtēšanas metožu objektivitāti un atbilstību sasniegtajiem rezultātiem, kā arī 

darba tirgus prasībām, tiek nodrošināts: 

1.) Darba devēju pārstāvju pārsvars kvalifikācijas eksāmenā (priekšsēdētāja pēdējos piecus gadus 

RAKUS valdes locekle ārstniecības jautājumos A.Slokenberga); 2) Klīniskās prakses vadītāju 

(potenciālo darba devēju) veiktais individuālais studenta zināšanu, prasmju un kompetenču 

vērtējums katras prakses perioda beigās - īpaši nozīmīgs 3. gada studentiem; 3.) Klīnisko 

procedūru eksāmens, kurā sasniegtos rezultātus vērtē klīniku  māsas. 

Studiju programmā izmantojamā vērtēšana atbilst: 

 2001. gada 20. marta LR MK noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un Augstskolu likumam, 

 ,,Nolikumam par studiju un pārbaudījumu kārtību”, kas izstrādāts saskaņā ar: LU 

Senāta 28.12.2009.lēmumu Nr. 307 ,,Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

nolikums” apstiprināts LU RMK Padomes sēdē Rīgā, 2010.gada 13.oktobrī Protokols 

Nr.31. 

Māszinību studiju programmas studentu sasniegumu vērtēšana pamatojas uz šādiem 

principiem: 

 pozitīvo sasniegumu summēšanas princips — iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot 

pozitīvos studiju sasniegumus studiju kursā, tas ir iestrādāts studiju kursa programmas 

aprakstā; 

 vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmu pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi; 

 prasību atklātības un skaidrības princips — atbilstoši izvirzītajiem Programmu 

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

pamatprasību kopums iegūtās izglītības vērtēšanai; 
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 vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips — programmas apguves 

vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus, kurus docētājs ir norādījis studiju kursa 

programmā; 

 vērtējuma atbilstības princips — pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt 

analītiskās un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas 1. līmeņa augstākās 

izglītības programmai  atbilstošos uzdevumos un situāciju analīzēs. Pārbaudēs 

iekļaujamais satura apjoms atbilst studiju kursu programmās noteiktajam saturam un 

profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām.  

Vērtēšanas sistēma pašnovērtēšanas periodā nav būtiski mainījusies. Studiju kursa ietvaros  

zināšanu novērtēšanas metodes, pārbaudes formu un  prasības kredītpunktu  iegūšanai nosaka  

katra studiju kursa atbildīgais mācībspēks. Katru gadu Māszinību studiju porgramma un studiju 

kursi tiek aktualizēti un apstiprināti koledžas Padomē. 

 Galvenās studijās iegūto zināšanu vērtēšanas formas (pārbaudījumu veidi) studiju 

programmā ir: 

1. Starppārbaudījumi, kuru skaits un veids ir noteikts studiju kursa aprakstā:  

Kontroldarbs, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs, referāts, eseja, individuālo un grupu 

darbu prezentācijas 

2. Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi: eksāmens/ieskaite, praksei- aizstāvēšana. 

Katra studiju kursa apguves laikā students kārto studiju kursa programmā noteiktos 

kārtējos starppārbaudījumus, studiju kursa noslēguma pārbaudījumu ir atļauts kārtot tikai tiem 

studentiem, kuri izpildījuši visas studiju kursu programmā noteiktās prasības, kuras mācībspēks  

norādījis kursa aprakstā.  

Par vērtēšanas kritērijiem, metodēm un prasībām kredīta iegūšanai studenti tiek informēti 

katra studiju kursa ievadlekcijā. Studiju kursu uzskata par sekmīgi apgūtu, ja vērtējums 10 ballu 

sistēmā nav zemāks par ,,4” (gandrīz viduvēji) vai ir ,,ieskaitīts”. Studiju kursi, kuru apjoms ir 1 

KP, tiek vērtēti ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” (Pedagoģijas pamati veselības aprūpē, Higiēna 

un epidemioloģija, Profilaktiskā medicīna, Radioloģijas pamati un biofizika, Prakses: Ievads 

profesijā, Klīniskās procedūras specialitātē I). Studiju kursi, kuru apjoms ir 2 KP un vairāk, tiek 

vērtēti eksāmenā ar atzīmi. Kontroldarbus, eksāmenus un citus pārbaudījumus studenti kārto 

individuāli. Praktisko darbu izpildi un iesniegšanu mācībspēkam studenti veic individuāli, tomēr 

dažos studiju kursos, lai veicinātu komandas darba prasmju un pieredzes apguvi, atsevišķu 
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praktisko darbu izpildē studenti strādā 3 līdz 5 cilvēku lielās darba grupās: Aprūpe veselības 

traucējumu gadījumos, Pacientu novērtēšana,  Aprūpes process, Pacientu aprūpe vispārīgā un 

speciālā ķirurģijā.  Studentu zināšanu pārbaude, galvenokārt, tiek realizēta rakstiska darba formā. 

Šādā darbā ir ietverti gan uzdevumi testa veidā, gan arī analītiska rakstura uzdevumi, kuru 

atrisināšanai nepieciešama ne tikai māka mehāniski reproducēt apgūto faktu materiālu, bet arī 

spējas interpretēt faktus, analizēt izejas informāciju, izmantojot kritisko domāšanu, radoši to 

apstrādāt un veidot loģiski pamatotus secinājumus. 

Pārbaudījumu mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis teorētiskās zināšanas un 

ieguvis prasmes pielietot tās profesionālajā darbībā nepieciešamo uzdevumu veikšanai. 

Balstoties uz pieredzi, ko mācībspēki iepriekšējos gados uzkrājuši studiju programmas 

Māszinības realizācijas gaitā, studējošo zināšanu novērtēšana un patstāvīgā studiju darba 

kontrole tiek veikta paralēli studiju darbam semestra ietvaros, t.i. – novērtēšanai ir nepārtraukts 

raksturs. Tas, pirmkārt, nodrošina atgriezenisko saiti starp studentu un mācībspēku konkrētā 

studiju kursā, ļaujot mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to 

arī pasniegšanas kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi, katram 

studentam semestra laikā rodas objektīvs priekšstats par savām un savu kolēģu sekmēm, tā 

nodrošinot veselīgu akadēmisko konkurenci. 

Atbilstoši studiju kursa specifikai ir noteiktas prasības praktisko nodarbību apmeklējumam. 

Visos studiju kursos praktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts – 100%, neatkarīgi no 

kavējuma iemesla, praktiskās nodarbības ir jāatstrādā. Studiju kursa noslēguma vērtējumu veido 

pārbaudījums – eksāmens vai ieskaite kopā ar studiju kursa kārtējiem pārbaudījumiem 

(starppārbaudījumiem). Starppārbaudījumu skaits un veids, kā arī īpatsvars kursa galīgajā 

vērtējumā ir noteikti kursa aprakstā. Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu/ieskaiti, studentam ir 

jāizpilda studiju kursa aprakstā noteiktais darba apjoms, saņemot visās pozīcijās pozitīvu 

vērtējumu. Novērtēšanas biežums ir atkarīgs no kursa apjoma un specifikas. Visos kursos 

noslēguma vērtējums (atzīme) veidojas kumulatīvi, t.i., vērtējot studenta darbu visa semestra 

laikā, kas veido daļu no gala vērtējuma atzīmes un eksāmena darbu.  

Dažos studiju kursos  praktizē seminārus, kuros  notiek radoša domu apmaiņa, top 

vērtējumi, veidoti secinājumi, priekšlikumi.  

Studiju kursa apguves kopējo vērtējumu veido: starppārbaudījumu kopējais vērtējums, kas 

vidēji ir 50% no kopējā vērtējuma un eksāmenā/ieskaitē  iegūtais vērtējums, kas vidēji ir  50% 
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no kopējā vērtējuma. Veicot galīgo vērtējumu, tiek ņemti vērā visi semestra laikā veiktie 

uzdevumi. Īpaša vērība tiek veltīta studiju rezultātu – zināšanu, prasmju un kompetenču 

vērtēšanas formu pilnveidošanai, tiek pilnveidoti studiju kursu apraksti, pārdomātas studijās 

izmantotās mācību metodes un vērtēšanas sistēma, tiek veikts darbs, lai studiju kursu materiāli 

būtu pieejami interneta vidē. Jaunas iespējas paver Interneta un citu datortehnoloģiju iespēju 

ieviešana studiju procesā gan informācijas ieguvei, gan apstrādei, gan uzglabāšanai, kā arī 

operatīvai saziņai. Mācībspēki studentu apgūtās zināšanas un prasmes vērtē nepārtraukti, īpaši 

praktisko darbu veikšanas laikā, gan to veicot individuāli, gan grupās, gan visiem kopā. 

Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaudījumu – Kvalifikācijas eksāmenu, 

kura sastāvdaļa ir Kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana, Kvalifikācijas eksāmena 

rakstiskā daļa. Kvalifikācijas darbs  tiek izstrādāts un aizstāvēts individuāli. Pētījumu veikšanā, 

kvalifikācijas darba izstrādē un darba tehniskajā noformēšanā studenti izmanto LU RMK  

metodiskos norādījumus kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai (Pielikums Nr.10) 

Aizstāvot kvalifikācijas darbu, vērtēšanas kritēriji ir: 

 teorētisko zināšanu un pieredzes sistematizācija, nostiprināšana un paplašināšana; 

 patstāvīga literatūras un citu informatīvo avotu apguve, t.sk. svešvalodās; 

 uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas prasme, kas ietver 

atsevišķus un kompleksus kopsavilkumus un novitātes elementus; 

 aktuālas lietišķās problēmas analīze; 

 praktisku risinājumu izstrādāšana ieteikumu un priekšlikumu veidā; 

 patstāvīga lietišķā pētījuma veikšanas iemaņu un iegūto praktisko rezultātu 

aizstāvēšanas spēju attīstība un nostiprināšana. 

Noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un vismaz četri 

komisijas locekļi. Komisijas priekšsēdētājs un vismaz divi no komisijas ir nozares profesionālo 

organizāciju vai darba devēju pārstāvji. Kvalifikācijas eksāmenu reglamentē Valsts 

pārbaudījuma nolikums. Kvalifikācijas eksāmenu drīkst kārtot studenti, kuri pilnībā izpildījuši 

studiju programmas prasības Māszinību studiju porgrammā. Kvalifikācijas eksāmena norisi un 

vērtēšanas kritērijus ir izstrādājusi Māszinību katedra  un apstiprinājusi koledžas Padome.  

Prakses uzdevumu izpildi atbilstoši to mērķim un uzdevumiem pēc koledžas izstrādātiem 

kritērijiem vērtē tiešais prakses vadītājs veselības aprūpes iestādē,  Māszinību katedras vadītājs. 

Prakses vērtējumu (ar atzīmi) veido prakses atskaites aizstāvēšana: prakses sekmīga realizācija 
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veselības aprūpes iestādē, klīniskās prakses  dokumentācijas  izstrādāšana un iesniegšana 

(aprūpes plāns, prakses dienasgrāmata, prakses atskaite), veselības aprūpes iestādes vērtējums, 

koledžas vērtējums un studenta pašnovērtējums. 

Studentiem tiek nodrošinātas  konsultācijās ārpus nodarbību sarakstā noteiktajiem nodarbību 

laikiem. Katram mācībspēkam ir konsultāciju grafiks, par ko ir informēti studenti jau uzsākot 

studiju kursu, kā arī informācija pieejama koledžas mājas lapā. 

    

3.1.9. Studiju programmas izmaksa 

Tabula Nr.3.1. 

Izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2012.gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apz. Normatīvs 
Aprēķinātie 

lielumi 

1 2  

N1 darba alga uz vienu studiju vietu gadā Ls 708.00 

N2 darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 170.56 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Ls 2,00 

N4 pakalpojumu apmaksa Ls 52.67 

N5 materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls 39.97 

N6 grāmatu un žurnālu iegāde Ls 12,40 

N7 iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls 41,88 

 Tb - vienas  studiju vietas izmaksas gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) Ls      1027.48 
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3.2. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas 

standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam, un citiem normatīvajiem 

aktiem augstākajā izglītībā 

 

   Studiju programma ,,Māszinības” ir izstrādāta un tiek īstenota ievērojot visus Latvijas 

Republikā pastāvošos normatīvos dokumentus, kas nosaka studiju procesa likumīgumu: 

 Izglītības likums - 29.20.1998.; 

 Profesionālās izglītības likums- 10.06.1999.; 

 Augstskolu likums – 02.11.1995.; 

 LR likums ,,Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 

20.03.2001.; 

 LR MK noteikumi Nr. 141 ,,Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības standartu” 20.03.2001.; 

 LR MK noteikumi Nr. 68 ,,Izglītības programmas minimālās prasības zobārsta, 

farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” – 19.02.2002.; 

 LR MK noteikumi Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri 

apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības 

programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu 

apjomu”  - 24.03.2009. 

 Māsas profesijas standarts (Aktualizēts un iesniegts IZM Māsu profesijas standarta 

projekts) (Pielikums Nr. 14) 

Akreditētā māsu izglītības programma (2011.,2012.gadā) izveidota ņemot vērā sekojošās  ES 

direktīvas: 

 77/452/EEC – “Par diplomu , apliecību un citu oficiālu vispārējās aprūpes māsu 

kvalifikācijas apliecinājuma dokumentu savstarpēju atzīšanu ieskaitot pasākumus, lai 

sekmētu tiesības veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus” – 27.06.77.; 

 77/453/EEK “Par likumos, noteikumos vai administratīvajās noteikto prasību 

koordināciju attiecībā uz māsām, kuras ir atbildīgas par vispārējo aprūpi”-27.06.77; 

 89/595/EEK – 10.10.89.; 

 2001/19/EK – 14.05.2001. 

Pilnveidota, ņemot vērā ES direktīvu 2005/36/EC.  
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Programma ir izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20. marta noteikumiem 

Nr.141 ,,Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, ir 

ievēroti standartā noteiktie profesionālās augstākās izglītības porgrammu stratēģiskie mērķi un 

obligātais saturs, kas jāietver programmā. Tabulā Nr.2.1. ir redzama studiju programmas 

atbilstība MK ,,Noteikumiem par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu”. 

Tabula Nr.3.2. 

Studiju programmas Māszinības atbilstība  MK ,,Noteikumiem par pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 

N.p.k. Kritērijs Programma – 

Māszinības 3 

gadi 

Programma – 

Māszinības 

2 gadi 

Standarta prasības 

1. 
Kopējais programmas 

apjoms 

120 KP 

programma 

80 KP 

programma 

no 80 līdz120 KP 

 

2. 
Studiju priekšmetu 

kopējais apjoms 
84 KP 56 KP 

Vismaz 56 KP, 

nepārsniedzot 75% no 

programmas kopējā 

apjoma 

3. 
Vispārizglītojošo 

studiju kursu apjoms 
23 KP 20 KP Vismaz 20 KP 

4. 
Nozares studiju  

kursu apjoms 
57 KP 36 KP Vismaz 36 KP 

5. Prakses apjoms 26 KP 16 KP Vismaz 16 KP 

6. 
Kvalifikācijas darba 

apjoms 
10 KP 8 KP 

Vismaz 8 KP, 

nepārsniedzot 10% no 

programmas kopējā 

apjoma 

 

Tabulā apkopotais salīdzinājums, kā arī studiju plānā (Skat.nod. 3.1.5.) norādītie studiju 

kursi,  rāda, ka profesionālā studiju programma ,,Māszinības” pilnībā atbilst valsts pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības standartam un programma ir strukturēta atbilstoši MK 

noteikumu Nr.141 definētajam mācību kursu obligātajam saturam.  

 Vērtējot studiju programmas atbilstību profesijas standartam, secinām, ka programmas 

,,Māszinības” mērķus, uzdevumus un saturu nosaka māsu profesijas standarts, programma 
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pilnībā atbilst profesijas standartam, kurš paredz profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās 

profesionālās kompetences. 

Tabula Nr.3.3. 

Profesionālās kompetences studiju kursos 

Kompetences  Studiju kursi 

spēja novērtēt pacientu pašaprūpes līmeni, 

pacientu veselības stāvokli, veikt 

sistemātisku datu iegūšanu un apkopošanu 

Pacientu novērtēšana, Aprūpe veselības traucējumu 

gadījumos, Aprūpes process, Aprūpe internā medicīnā, 

Pacientu aprūpe vispārīgā un speciālā ķirurģija 

spēja novērtēt, nodrošināt un attīstīt drošu 

darba vidi, t.sk. darba aizsardzības prasības; 
Higiēna un epidemioloģija, Mikrobioloģija un 

parazitoloģija, Profesionālās darbības juridiskie aspekti; 

spēja nodrošināt profesionālu saskarsmi 

pacientu aprūpes procesa laikā; 
 Saskarsmes psiholoģija, Attīstības psiholoģija un ievads 

psihosomatikā, Pacientu novērtēšana, Aprūpes process; 

spēja  veikt visu vecuma grupu pacientu 

aprūpes plānošanu un veikt vispārējo un 

specifisko aprūpi; 

Pacientu novērtēšana, Aprūpes process, Aprūpe veselības 

traucējumu gadījumos, Geriatrisku pacientu aprūpe, Bērna 

specifiskā aprūpe, Sievietes specifiskā aprūpe, Aprūpe 

dzemdniecībā un ginekoloģija, Bērna aprūpe un pediatrija;  

spēja veikt veselības stāvokļa izvērtēšanu, 

diferencēt veselības stāvokļa traucējumus; 
 Pacientu novērtēšana, Prakse – Pacientu aprūpe I, II, III, 

Aprūpe internā medicīnā, Pacientu aprūpe vispārīgā un 

speciālā ķirurģija, Vispārīgā patoloģija, Aprūpe speciālā 

internā medicīnā, Neiroloģija un pacientu aprūpe, Infekciju 

slimības un pacientu aprūpe, Pacientu aprūpe psihiatrijā un 

mentālā veselība; 
spēja izvērtēt pacientu aprūpes rezultātus; Pacientu novērtēšana, Aprūpes process, Kvalifikācijas 

darbs, Kvalifikācijas darbs specialitātē, Pētniecības 

metodes;  
spēja nodrošināt stacionētu un ambulatoru 

pacientu uzraudzību un aprūpi; 

 Profilaktiskā medicīna, pacientu aprūpe ambulatorās 

iestādēs un mājas apstākļos I, II; Prakse – Pacientu aprūpe 

II; 

spēja sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību 

veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās; 

Intensīvā terapija un katastrofu medicīna, Klīniskās 

procedūras, Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju 

atjaunošanai, Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju 

atjaunošanai bērniem; 
spēja nodrošināt precīzu un drošu 

medikamentozo aprūpi visām vecuma grupām; 

Farmakoloģija, Klīniskā farmakoloģija, Klīniskās 

procedūras, Prakse – Pacientu aprūpe I, II, III, Anatomija 

un fizioloģija I, II; 

spēja veikt ārstnieciskās un diagnostiskās 

procedūras stacionētiem un ambulatoriem 

pacientiem atbilstoši procedūru standartiem; 

Klīniskās procedūras, Aprūpes process, Prakses – Ievads 

profesijā, Pacientu aprūpe I, II, III, Anatomija un fizioloģija 

I, II, Radioloģijas pamati un biofizika;  

spēja veikt profilaktiskos veselības pasākumus 

visu vecuma grupu pacientiem;  
 Profilaktiskā medicīna, Ģenētikas un bioķīmijas pamati; 

spēja dokumentēt pacientu aprūpes procesu Uzņēmējdarbības pamati, Aprūpes filozofija, profesionālā 
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atbilstoši ārstniecības iestāžu medicīniskās un 

uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtībai;  
ētika, Prakse – Pacientu aprūpe I, II, III, Aprūpes process, 

Pacientu novērtēšana 

spēja nodrošināt iegūtās informācijas 

konfidencialitāti, kas iegūta par pacientu privāto 

dzīvi, viņu ārstēšanu, slimības diagnozi un 

prognozi;  

Pacientu novērtēšana, Aprūpes process, Aprūpes filozofija, 

profesionālā ētika, Paliatīvā aprūpe, Profesionālās darbības 

juridiskie pamati; 

spēja strādāt komandā, veicot pacientu aprūpi 

stacionārā un veicot aprūpi ambulatori;  
 Prakse – Ievads profesijā, Pacientu aprūpe I, II, III, 

Pedagoģijas pamati veselības aprūpē; 

spēja pielietot medicīniskās tehnoloģijas 

pacientu aprūpē;   
Klīniskās procedūras, Prakse – Ievads profesijā, Pacientu 

aprūpe I, II, III; 

spēja deleģēt aprūpes pienākumus, pārraudzīt 

deleģēto pienākumu īstenošanu;  
Profesionālās darbības juridiskie aspekti, Aprūpes 

filozofija, profesionālā ētika; 

spēja piedalīties rehabilitācijas pasākumu 

veikšanā pacientu veselības atjaunošanai, 

uzturēšanai un saglabāšanai 

 Rehabilitācija, Pedagoģijas pamati veselības aprūpē; 

spēja pielietot profesionālo terminoloģiju;  Latīņu valoda; Anatomija un fizioloģija I, II, 

Farmakoloģija, Klīniskā farmakoloģija;visos nozaru studiju 

kursos 
spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu 

ievērošanu;  
 Profesionālās darbības juridiskie aspekti, Uzņēmējdarbības 

pamati; 

spēja nodrošināt vides aizsardzības normatīvo 

aktu prasības;  
Higiēna un epidemioloģija, Mikrobioloģija un 

parazitoloģija, Profilaktiskā medicīna 

 

3.3. Studiju programmas salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības 

valstu atzītu augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju porgrammām 

Eiropas Savienības valstīs māsu izglītības programmas saturu nosaka ES direktīva 

2005/36/EC. ES direktīvas prasību ievērošana nodrošina vispārējās aprūpes māsu izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas savstarpēju atzīšanu un apliecina atbilstību māsu studiju 

programmām visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Latvijas terminoloģijā lieto terminu „māsa” 

jeb „medicīnas māsa” vispārējās aprūpes māsas jēdziena vietā. Kā piemēri salīdzināšanai ir  

izvēlētas Šauļu Valsts koledžas Lietuvā (Siauliai State College Lithuania) un Viseu Politehniskā 

institūta Portugālē (Polytechnic Insitute of Viseu, Portugal) studiju programmas. Salīdzinājumam 

ar Latvijas augstskolām izvēlēta Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledžas īstenotā  

Māszinību studiju programma, kura pēc struktūras un apjoma ir līdzīga piedāvātajai LU RMK 

Māszinību studiju  programmai.  
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Salīdzinot augstskolu studiju programmas, ir ņemtas vērā ES direktīvas kopējās  prasības, 

t.i.  minimālie  nosacījumi māsu izglītībai: 

1.  Nosacījumi studiju uzsākšanai - ir jābūt pabeigtai vispārējai vidējai izglītībai.  

2.  Studiju ilgums un apjoms – kā paredz direktīvas, vismaz trīs gadus ilgas studijas vai 

4600 stundu ilgas teorētiskās un klīniskās mācības, kurā teorētisko studiju ilgums ir 

vismaz viena trešdaļa un klīnisko studiju jeb prakses  ilgums — vismaz puse no izglītības 

minimālā ilguma.  

Visās augstskolās studiju programmas īstenošanas veids ir pilna laika studijas pēc 

pabeigtas vispārējās izglītības. Abās Latvijas koledžās studenti iegūst 1.līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību, māsas kvalifikāciju, programmas realizācijas laiks - 6 semestri - 120 KP (180 

ECTS), no kuriem Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā prakses ilgums - 50% no 

kopējā kredītpunktu skaita, bet Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledžā prakses 

ilgums 54% no kopējā kredītpunktu skaita,  savukārt Šauļu Valsts koledžā students iegūst 

kvalifikāciju - vispārējā māsa, programmas realizācijas laiks 7 semestri - 210 ECTS, no kuriem  

62%  ir prakse, bet Viseu Politehniskajā institūtā - Bakalaura grāds Māszinībās, 8 semestri - 240 

ECTS, no kuriem 47% no kopējā kredītpunktu skaita  ir prakse.  

3.   Māsu izglītības programmas saturs 

Saskaņā ar ES direktīvu  2005/36/EC,   studiju saturu veido: 

1)  teorētiskās mācības.   

 Teorētisko studiju kursu apguves laikā visās salīdzināmajās augstskolās, students iegūst 

pietiekamas zināšanas par:  

 aprūpi - profesijas būtību un ētiku, kā arī par vispārējiem veselības un pacientu aprūpes 

principiem dažādos veselības stāvokļos un vecuma grupās, 

 fundamentālām zinātnēm - atbilstošas zināšanas tajās zinātnēs, kas ir vispārējās 

aprūpes māsas darbības pamatā, tai skaitā pietiekamu izpratni par vesela un slima 

cilvēka ķermeni, funkcijām un uzvedību, kā arī par saistību starp cilvēka veselības 

stāvokli un fizisko vidi, zināšanas farmakoloģijā; 

 sociālām zinātnēm – saistība starp cilvēka veselības stāvokli un sociālo vidi, profesijas 

juridiskie aspekti un pedagoģijas pamatus. 

2) klīniskās nodarbības. 
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Klīniskās nodarbības ir tā apmācības daļa, kurā students, būdams daļa no komandas un 

tiešā saskarē ar veselu vai slimu personu un/vai sabiedrības daļu, apgūst to, kā organizēt, īstenot 

un izvērtēt nepieciešamo pacientu aprūpi, pamatojoties uz zināšanām un prasmēm. Students 

apgūst ne vien darbu komandā, bet arī to, kā vadīt komandu un organizēt pacientu aprūpi 

veselības aprūpes iestādē vai sabiedrībā. Klīniskajās nodarbībās students gūst atbilstošu klīnisko 

pieredzi kvalificētu māsu (mācībspēku) pārraudzībā un tādās vietās, kur kvalificēta personāla 

skaits un aprīkojums ir atbilstošs pacienta aprūpei. Salīdzināmajās studiju programmās teorētiskā 

apmācība ir saskaņota ar klīnisko apmācību, tas ļauj iegūt prasmes, lai aprūpētu dažāda profila 

un vecuma pacientus. 

Tabulā ir redzams LU RMK studiju porgrammas salīdzinājums ar citu augstskolu studiju 

programmām, ņemot vērā ES direktīvu 2005/36/EC. 
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Tabula Nr.3.4. 

Kritēriji salīdzinājumam Latvijas 

Universitātes 

Rīgas Medicīnas 

koledža 

Latvijas 

Universitātes 

P.Stradiņa 

Medicīnas 

koledža 

Siauliai State 

College, 

Lithuania 

Polytechnic 

Insitute of Viseu, 

Portugal 

Iegūstamā kvalifikācija, 

grāds 

1.līmeņa 

profesionālā 

augstākā izglītība, 

māsas kvalifikācija 

1.līmeņa 

profesionālā 

augstākā izglītība, 

māsas 

kvalifikācija 

Vispārējās 

māsas 

kvalifikācija 

(General 

Practice Nurse) 

Bakalaura grāds 

Māszinībās 

(Nursing 

Bachelor) 

Programmas apjoms 180 ECTS 180 ECTS 210 ECTS 240 ECTS 
Programmas realizācijas 

laiks 

6 semestri 6 semestri 7 semestri 8 semestri 

Prakse 50%  no visiem 

ECTS (90 ECTS) 

54% no visiem 

ECTS (97 ECTS) 

 

62 % no visiem 

ECTS (80 

ECTS) 

47 % no visiem 

ECTS (113 

ECTS) 
Noslēguma pārbaudījumi Kvalifikācijas darbs 

(15ECTS) 

Kvalifikācijas 

darbs (12 ECTS) 

Course Paper (3 

ECTS) 

Graduation 

Paper  (9 

ECTS), 

Inividual Project 

I, II, III, IV (6 

ECTS) 

Monography I, 

II (7 ECTS), 
Teorija – ne mazāk kā 1/3 no 

kopējā stundu skaita 

90 ECTS 83 ECTS 130 ECTS 127  ECTS 

Programmas saturs (ES 

direktīva 2005/36/EC.) 

    

Teorētiskās mācības 

Aprūpe: 

Profesijas raksturs un 

profesionālā ētika 

Vispārējās veselības un 

aprūpes principi 

Aprūpes principi saistībā ar: 

Vispārējo un speciālo 

medicīnu 

Vispārejo un specializēto 

ķirurģiju 

Bērnu aprūpi un pediatriju 

Mātes un jaundzimušā 

kopšanu 

Garīgo veselību un 

psihiatriju 

Veco ļaužu aprūpi un 

geriatriju 

Aprūpes filozofija, 

profesionālā ētika 

(3 ECTS),  

Pacientu 

novērtēšana (3 

ECTS), Aprūpes 

process (3 ECTS), 

Aprūpe veselības 

traucējumu 

gadījumos (3 

ECTS), Klīniskās 

procedūras (7,5 

ECTS),  Aprūpe 

internā medicīnā 

(7.5 ECTS), 

Aprūpe speciālā 

internā medicīnā (3 

ECTS), Intensīvā 

terapija un 

katastrofu medicīna 

(3 ECTS), 

Vispārīgā 

propedeitika un 

pacientu 

novērtēšana (3 

ECTS), Vesela 

cilvēka 

pamatvajadzības 

(intrauterīnais 

periods, bērnu 

periods, 

pieauguša cilvēka 

periods)(4,5 

ECTS), Internā 

medicīna un 

pacientu aprūpe 

(6 ECTS), 

Onkoloģisku 

pacientu aprūpe 

(1,5 ECTS), 

Ķirurģisko 

pacientu aprūpe 

Professional 

Ethics (3 

ECTS),  General 

Nursing (7.5 

ECTS),  

Therapeutic and 

Geriatric 

Nursing (7.5 

ECTS), Urgent 

Help and 

Intense Nursing 

(3 ECTS), 

Dermavenerolog

ical and 

Infectological 

Nursing (3 

ECTS),  

Surgical 

Nursing (6 

ECTS), 

Oncologic 

Integration in 

Professional 

Life (1.5 ECTS) 

Deontology and 

Ethics in Health 

(2.5 ECTS),  

Health 

Socioantropolog

y (3 ECTS),  

Foundation of 

Nursing I, II (19 

ECTS),  

Medical/Surgica

l Nursing I, II, 

III (22 ECTS),  

Child Health 

and Pediatric 

Nursing (7 

ECTS),  
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Neiroloģija un 

pacientu aprūpe (3 

ECTS), Infekcijas 

slimības un 

pacientu aprūpe (3 

ECTS), Paliatīvā 

aprūpe (3 ECTS),  

Aprūpe vispārīgā 

un speciālā 

ķirurģijā (4.5 

ECTS),  Bērna 

specifiskā aprūpe 

(3 ECTS), Bērna 

aprūpe un pediatrija 

(3 ECTS),  Aprūpe 

dzemdniecībā un 

ginekoloģija (3 

ECTS), Sievietes 

specifiskā aprūpe 

(3 ECTS),  

Pacientu aprūpe 

psihiatrijā un 

mentālā veselība (3 

ECTS),  Geriatrisku 

pacientu specifiskā 

aprūpe (3 ECTS) 

Rehabilitācija (3 

ECTS) 

(6 ECTS), 

Pediatrija un 

bērnu aprūpe (6 

ECTS), Praktiskā 

darba iemaņas 

pacientu aprūpē 

(9 ECTS), 

Dzemdniecība un 

ginekoloģija (3 

ECTS), 

Neatliekamā 

medicīniskā 

palīdzība un 

intensīvā terapija 

(4,5 ECTS), Māsu 

profesijas 

filozofija un 

profesionālā ētika 

(3 ECTS), 

Aprūpes 

plāmošana un 

dokumentācija (3 

ECTS), 

Geriatrisko 

pacientu aprūpe 

(1,5 ECTS), Acu 

slimības un 

pacientu aprūpe 

(1,5 ECTS), LOR 

pacientu aprūpe 

(1,5 ECTS), Ādas 

un seksuāli 

transmisīvās 

slimības (1,5 

ECTS), 

Neiroloģisko 

pacientu aprūpe 

(3 ECTS), 

Pacientu aprūpe 

Psihiatrijā un 

garīgā veselība (3 

ECTS), Infekcijas 

slimības un 

pacientu aprūpe 

(3 ECTS), 

Katastrofu 

medicīna un civilā 

aizsardzība (1,5 

ECTS) 

Nursing (3 

ECTS),  Child 

health Care (3 

ECTS), 

Paediatric 

Nursing (3 

ECTS),  Family 

Health and 

Obstetrical 

Nursing (6 

ECTS),  Psyche 

Health Nursing 

(3 ECTS),  

Gerontology (3 

ECTS), 

Therapeutic and 

Geratric Nursing 

(7.5 ECTS) 

Physical 

Medicine and 

Rehabilitation (3 

ECTS) 

Maternal, 

Obstetric and 

Gynecological 

Health Nursing 

(7 ECTS),  

Mental health 

and Psychiatric 

Nursing (7 

ECTS)  

Rehabilitation 

Nursing (2.5 

ECTS) 

Fundamentālās zinātnes: 

Anatomija un fizioloģija 

Anatomija un 

fizioloģia I (4.5 

Bioloģija un 

ģenētika (3 

Anatomy (4.5 

ECTS), 
Anatomy and 
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Patoloģija 

Bakterioloģija, virusoloģija, 

parazitoloģija 

Biofizika, bioķīmija un 

radioloģija 

Dietoloģija 

Higiēna: 

Medicīniskā profilakse 

Veselības mācība 

Farmakoloģija 

ECTS), anatomija 

un fizioloģija II (3 

ECTS),  Vispārīgā 

patoloģija (3 

ECTS),  

Mikrobioloģija (3 

ECTS),  Ģenētikas 

un bioķīmijas 

pamati (3 ECTS), 

Radioloģijas pamati 

un biofizika (1.5 

ECTS),  Higiēna un 

epidemioloģija (1.5 

ECTS),  

Profilaktiskā 

medicīna (1.5 

ECTS),  

Farmakoloģija (4.5 

ECTS), Klīniskā 

farmakoloģija (4.5 

ECTS) 

ECTS), 

Anatomija/biofizi

ka (4,5 ECTS), 

Fizioloģija/bioķī

mija (4,5 ECTS), 

Farmakoloģija 

(4,5 ECTS), 

Vispārējā 

patoloģija un 

patoloģiskā 

fizioloģija (3 

ECTS), Klīniskā 

farmakoloģija 

(4,5 ECTS), 

Higiēna un vides 

medicīna (3 

ECTS), 

Mikrobioloģija, 

epidemioloģija un 

infekciju kontrole 

(3 ECTS), 

Profilaktiskā 

medicīna un 

veselības izglītība 

(3 ECTS) 

Physiology (3 

ECTS),  Basics 

of General 

Pathology (3 

ECTS),  

Biochemistry (3 

ECTS), Basics 

of Biophysics 

and Radiology 

(3 ECTS),  

Environmental 

Health Care (4.5 

ECTS),  

Community 

Health Care (3 

ECTS),  

Pharmacology 

(3 ECTS) 

Physiology I, II 

(8.5 ECTS),  

Pathology (2 

ECTS),  

Microbiology 

and Parasitology 

(3 ECTS),  

Biochemistry 

and Biophysics 

(3 ECTS),  

Nutrition and 

Dietetics (2 

ECTS),  

Epidemiology (3 

ECTS),  

Community 

Health Nursing 

I, II, III (12 

ECTS),  

Pharmacology 

(2 ECTS) 

Sociālās zinātnes: 

Socioloģija 

Psiholoģija 

Vadības pamati 

Pedagoģijas pamati 

Tiesību akti sociālajā un 

veselības aizsardzības jomā 

Aprūpes tiesiskie aspekti 

Saskarsmes 

psiholoģija (3 

ECTS), Attīstības 

psiholoģija un 

ievads 

psihosomatikā (3 

ECTS), 

Uzņēmējdarbības 

pamati (3 ECTS), 

Projektu izstrāde un 

vadība (3 ECTS),  

Pedagoģijas pamati 

(1.5 ECTS),  

Profesionālās 

darbības juridiskie 

aspekti (3 ECTS),  

Pētniecības 

metodes (3 ECTS) 

Vispārīgā un 

saskarsmes 

psiholoģija(4.5 

ECTS), 

Pētniecības 

metodes 

māszinībās un 

socioloģoja (3 

ECTS), 

pedagoģijas 

principi un 

pacientu 

apmācība (3 

ECTS), 

uzņēmējdarbības 

un finanšu 

uzskaites principi 

(3 ECTS), 

Lietvedības un 

profesionālās 

darbības 

juridiskie pamati 

(3 ECTS), 

Projektu izstrādes 

un vadīšanas 

pamati (3 ECTS), 

Professional 

Communication

(4.5ECTS), 

Psychology (4.5 

ECTS), 

Philosophy (3 

ECTS),  Basics 

of Methodology 

of Researh and 

Education (4.5 

ECTS),  Basics 

of Law and 

Administration(

4.5ECTS) 

Family 

Sociology (2 

ECTS), Health 

Psychology (3 

ECTS), 

Psychology of 

Development (3 

ECTS),  

Statistics (2.5 

ECTS), 

Administration 

(1.5 ECTS),  

Pedagogy in 

Health (2.5 

ECTS), 

Research (3 

ECTS) 
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, Lietišķā 

informātika un 

statistika (3 

ECTS) 

Klīniskās nodarbības 

Aprūpe saistībā ar: 

Vispārējo un specializēto 

medicīnu 

Vispārējo un specializēto 

ķirurģiju 

Bērnu aprūpi un pediatriju 

Mātes un jaundzimušā 

kopšanu 

Garīgo veselību un 

psihiatriju 

Veco ļaužu aprūpi un 

geriatriju 

Mājas aprūpi 

Klīniskās prakse 

sprocedūras (6 

ECTS), 

Jaundzimušo, bērnu 

aprūpe un pediatrija 

(4,5 ECTS), 

Ķirurģisko pacientu 

aprūpe un ķirurģija 

(9 ECTS), 

Terapeitisku 

pacientu aprūpe un 

internā medicīna (9 

ECTS), Mentāli 

slimu pacientu 

aprūpe un 

psihiatrija (3 

ECTS), Vecu ļauzū 

aprūpe un geriatrija 

(4,5 ECTS), 

Sabiedrības 

veselības 

aprūpe/pacientu 

aprūpe mājās (3 

ECTS) 

Profesionāli 

tehniskās iemaņas 

(9 ECTS), 

Pacientu aprūpe 

veselības 

traucējumu 

gadījumos 

(pediatrija, 

terapija, 

ķirurģija)(9 

ECTS), 

Kvalifikācijas 

prakse (15 ECTS) 

Practice of 

Therapeutic 

Nursing (6 

ECTS), Urgent 

Help and 

Intense Nursing 

(6 ECTS), Final 

Practice (6 

ECTS), Practice 

of Surgical 

Nursing (9 

ECTS),  Practice 

of Child Health 

Care (4.5 

ECTS), 

Paediatric 

Nursing (4.5 

ECTS),  

Obstetrical 

Nursing (6 

ECTS),  Practice 

of Psyche 

Health Nursing 

(6 ECTS),  

Health Care of 

the Aged (4.5 

ECTS), 

Geriatric 

Nursing (3 

ECTS),  Practice 

of Community 

Health Care (7.5 

ECTS) 

Clinical 

Training I, VIII 

(Medicine) (22.5 

ECTS),  Clinical 

Training II, X 

(Surgery) (26.5 

ECTS),  Clinical 

Training IV 

(Pediatrics) 

(8ECTS),  

Clinical Traning 

III 

(Obstetrics)(8E

CTS),  Clinical 

Traning V 

(Psychiatry)(8E

CTS),  Clinical 

Training IV, 

VII, IX 

(Community 

Health) 

(27.5ECTS) 

   Information 

Technologies (3 

ECTS) 

Information 

systems (2 

ECTS) 
 Brīvās izvēles daļa 

(6 ECTS) 

Izvēles studiju 

kursi (6 ECTS) 

Optional Subject 

(12 ECTS) 
 

 Latīņu valoda (3 

ECTS) 

Latīņu valoda (3 

ECTS), 

Profesionālā 

anģļu valoda (3 

ECTS) 

Foreign 

Language (3 

ECTS) 

 

   Septītajā 

semestrī viena 

no izvēles 
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Salīdzināmo augstskolu studiju programmās, veidojot studiju kursus, ir atšķirības 

kredītpunktu un  arī studiju kursu  kombināciju ziņā, bet var secināt, ka nav būtisku pretrunu 

starp salīdzinātajām Māszinību  studiju programmām un akreditējamo Māszinību  studiju 

programmu studiju kursu  satura ziņā. 

Salīdzinātajās studiju programmās studenti  apgūst ar profesionālām  kompetencēm 

saistītos studiju kursus, kuros  iegūst profesionālās zināšanas, priekšstatus un prasmes, kas 

nepieciešamas vispārējās veselības aprūpes organizēšanai, īstenošanai un izvērtēšanai.  

Pamatojoties uz programmu salīdzinājumu, redzams, ka visās programmās ir iekļauti gan  

fundamentālo zinātņu  studiju kursi, gan ar aprūpi un sociālām zinātnēm saistīti studiju  kursi. 

Klīnisko nodarbību organizācijā ir atšķirības kredītpunktu ziņā, bet visās salīdzināmās studiju 

programmās ir ņēmta  vērā  ES direktīva - aprūpe saistībā ar noteiktu veselības aprūpes nozari un 

pacienta grupu.  

nozarēm: 

Anaesthesia and 

Intense Nursing, 

Children 

Nursing, 

Community 

Health Care, 

Psyche health 

Nursing. Katrā 

no nozarēm 

teorija 7.5 ECTS 

un prakse 7.5 

ECTS 
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3.4.Informācija par studējošajiem 

Tabula Nr.3.5. 

Studējošo skaits  studiju programmā „Māszinības” kvalifikācijas „Māsa” ieguvei 

Ak.g. 

Imatrikulēto 

skaits 

(uz 1.septembri) 

Studentu skaits 

(uz akadēmiskā gada 1.janvāri) 
Finansējums 

  1.kurss 2.kurss 3.kurss Valsts Personiskais 

2011./2012. 137 125 99 75 289 10 

2012./2013. 102 88 102 84 269 5 

 

 

Tabula Nr.3.6. 

Studējošo skaits  studiju programmā „Māszinības” kvalifikācijas „Internās aprūpes 

māsa”, „Bērnu aprūpes māsa” un „Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa” 

ieguvei 

Ak.g. 
Imatrikulēto 

skaits 

Studentu skaits(uz akadēmiskā 

gada 1.janvāri) 
Finansējums 

  1.kurss 2.kurss Personiskais Cits (ESF) 

2011./2012.   140  140 

2012./2013. 94 93   93 

 

Tabula Nr.3.7. 

Absolventu skaits 

Nr.p.k. Programmas nosaukums un kvalifikācija Gads 

2011 2012 2013 

1. Māszinības – kvalifikācija „Māsa” 85 70 82 

2. Māszinības – kvalifikācija 568 8 130 

2.1. Internās aprūpes māsa 386 2 68 

2.2. Bērnu aprūpes māsa 63 1 23 

2.3. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās 

aprūpes māsa 

119 5 40 
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3.5. Studējošo aptaujas un to analīze 

Studiju procesa organizācijas novērtēšanai ik gadu tiek veiktas studentu aptujas pa kursus 

grupām. Aptauju galvenais mērķis  ir noskaidrot studentu viedokli par Māszinību studiju 

programmas īstenošanu un ietekmējošiem faktoriem, saistībā ar dažādo struktūrvienību 

nozīmīgumu un gūt vērtējumu iepriekš izvirzītajos kritērijos. Ņemot vērā iepriekšējos gados 

veikto aptauju rezultātus un novērojot studiju procesa realizāciju, secināts, ka jāveic praktisko 

nodarbību realizācijas aptauja. To galvenokārt saistot ar daudzu (skaitliski) mācībspēku 

iesaistīšanu. Šajā studiju gadā lielāka vērība veltīta tieši klīnisko prakšu novērtējumam, uzskatot, 

ka šī ir arī aptaujas anketas aprobācija. Absolventu aptaujas saturs palicis nemainīgs (Pielikums 

Nr.11). 

Studiju programmas „Māszinības” 2. kursu studentu aptaujā par klīnisko prakšu 

realizāciju 6 KP apmērā (Vecu ļaužu aprūpe (3 KP) (n=85) un Bērnu aprūpe (3 KP) (n=78)) 

noskaidroti organizatoriski parametri un individuālie pašvērtējumi. Uzsākot klīnisko praksi 

studenti tiek iepazīstināti ar klīniskās prakses uzdevumiem, mērķiem un vērtēšanu. Identisku 

informāciju iegūst arī prakses organizētājs un vadītājs. Iepriekš minēto informāciju sniedz 

programmas vadītājs.  

 Analizējot iegūtos datus, noskaidrots, ka 86% gadījumu (skat.1.att.) klīniskā praksē 

„Bērnu aprūpe” un 73% gadījumu klīniskā praksē „Vecu ļaužu aprūpe” studenti atzīmējusi, ka 

tiek iepazīstināti ar klīniskās prakses norises vietas nodaļu un personālu. Jāatzīst, ka savstarpēja 

iepazīstināšana var veicināt pilnvērtīgu klīnisko praksi konkrētajā nodaļā un jaunu, specifisku 

iemaņu apguvi.  
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1.att. Studentu vērtējums par iepazīstināšanu ar nodaļu un aprūpes komandu (% attiecības) 

 

Neskatoties uz to, ka studentiem informācija tiek sniegta gan mutiski, gan rakstiski, 

būtiski ir, lai arī prakses vietā tiktu izrunāti prakses uzdevumi un rastos pilnīga pārliecība, ka 

studējošais izprot prakses būtību un konkrētajā praksē sasniedzamās kompetences.  

 

 
  

2.att. Studentu vērtējums par prakses uzdevumu izskaidrošanu (% attiecības) 

 

Analizējot iegūtos datus (skat.2.att.) redzams, ka 67% gadījumu praksē „Vecu ļaužu 

aprūpe” un 85% gadījumu praksē „Bērnu aprūpe” praksē veicamie uzdevumi studentiem ir 
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izskaidroti saprotami. Šobrīd nevar konkrēti minēt apstākļus, kāpēc 25% gadījumu studenti 

atzīmē, ka praksē „Vecu ļaužu aprūpe” daļēji piekrīt saprotamai veicamo uzdevumu 

izskaidrošanai.  

Kā jau iepriekš minēts, tad katrai praksei ir savi mērķi un uzdevumi. Tā kā klīniskā 

prakses ir neatņemama praktisko iemaņu apguves forma, tad būtiski ir noskaidrot vai paredzētais 

realizēts pilnā  apmērā. Dominējošā atbilde klīniskai praksei „Bērnu aprūpe” ir daļēji piekrītu 

(56%), savukārt klīniskai praksei „Vecu ļaužu aprūpe” 38% gadījumu ir sniegta atbilde daļēji 

piekrītu un pilnībā piekrītu (skat.3.att.).  

 

 
 

3.att.Studentu vērtējums par prakses laikā paredzētā apjoma realizāciju (% attiecības) 

 

Neiztrūkstošs ir pats students kā persona, kas piedalās laika menedžmentā un uzdevumu 

apguvē sadarbībā ar tiešo klīniskās prakses vadītāju un nodaļas personālu. Kā redzams 4.att., tad 

dominējošā atbilde abām praksēm ir pilnībā piekrītu, kas atļauj domāt, ka students spēj plānot 

nodaļā pavadāmo laiku un plānot aktivitātes apgūstamajām kompetencēm, atbilstoši konkrētās 

prakses uzdevumiem un mērķiem.  
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4.att. Studentu vērtējums par laika izmantošanu prakses laikā (% attiecības) 

  

Jāatzīmē, ka šis ir paša studenta vērtējums, kas ir ļoti subjektīvs. Iespējams, ka tiešie 

prakšu vadītāji sniegtu citādu atbildi.  

 Tā kā klīniskā prakse noris konkrētā nodaļā sadarbībā ar personālu, tad būtiski bija 

noskaidrot vai personāls konsultē studentu prakses laikā un vai ir vērsts uz sadarbību, un kāda ir 

komunikācija kopumā. Iepriekšējos studiju gados studenti mutiski vairākkārt atzīmējuši nodaļu 

personāla pozitīvo attieksmi un vēlmi sadarboties ar topošo speciālistu (skat 5.- 8. att.).  

 
5.att. Studentu vērtējums par konsultāciju saņemšanu no nodaļas māsām (% attiecības) 
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6.att. Studentu vērtējums par nodaļas māsu spēju uzklausīt un pieņemt citu viedokli (% 

attiecības) 

  

 Par sadarbības nodrošinošiem faktoriem minamam gan spēja un vēlme uzklausīt, gan 

atšķirīgā viedokļa nenoniecināšana, gan arī skaidrā un saprotamā valoda.  

 
7.att. Studentu vērtējums par māsu sniegtās informācijas saprotamību (% attiecības) 

 

 Iegūtos vērtējumus, kur dominē vērtējums „pilnībā piekrītu”, varētu saistīt arī ar faktu, ka 

daudzi mācībspēki ir ilggadēji klīnisko prakšu realizētāji, gan arī ar to, ka diezgan liels 

praktizējošu māsu ir nesen studējušas vai studē vēl šobrīd un ir arī ieinteresētas kompetentu 

speciālistu piesaistē. Nereti novērots, ka tieši klīnisko prakšu laikā studenti tiek uzrunāti darbam 

konkrētajā  nodaļā.   
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8.att. Studentu vērtējums par savstarpējo komunikāciju (% attiecības) 

  

Būtisks darba kvalitātes rādītājs ir praksei paredzētā laika ievērošana un, kā jau iepriekš 

minēts, arī plānošana (skat.9.att.).   

 

 
9.att. Studentu vērtējums par prakses laika organizāciju (% attiecības) 

 

 Vismaz 85% gadījumu studenti atzīst, ka prakses laiks tiek ievērots, atzīmējot vērtējumu 

pilnībā piekrītu. Klīniskās prakses apjoms, atbilstoši likumdošanai un koledžas iekšējiem 

normatīviem dokumentiem, ir 40 stundas jeb 1KP. Konkrētais laiks atbilst vienai pilnai darba 
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nedēļai. Esot klīniskajā praksē astoņas stundas dienā,  studentam ir pietiekams laiks konkrēto 

kompetenču apguvei.      

10.att.St

udentu vērtējums par teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu vērtēšanu (% attiecības) 

 Pedagoģiskā procesa viens no būtiskākajiem darbības virzieniem ir spēja objektīvi 

novērtēt studenta spējas, prasmes. 83% gadījumu praksē „Bērnu aprūpe” un 84% gadījumu 

„Vecu ļaužu aprūpe” (skat. 10.att.) studenti pilnībā piekrīt, ka prakses vadītājs objektīvi 

novērtējis teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.  

Iepriekš analizētais vairāk atspoguļo konkrētus faktus par prakses realizāciju, bet tikpat 

būtiski ir noskaidrot kā students juties klīniskās prakses vietā.  
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11.att.

Studentu pašizjūtu pašvērtējums praksei „Vecu ļaužu aprūpe” (n=85) (absolūtie skaitļi) 

 Studentiem tikai piedāvāti deviņi pašizjūtu raksturojošie rādītāji un bija iespēja atzīmēt 

vairākus. Kā redzams 11. un 12.att., tad dominanti rādītāji ir, ka prakses ir bijušas interesantas un 

vērtīgas. Ja analizē atsevišķi, tad noskaidrots, ka biežāk vērtējumu nogurdinoša studenti atzīmē 

praksē „Vecu ļaužu aprūpe”. To varētu analizēt gan no psiholoģiskā, gan no fiziskā aspekta, jo šī 

prakse pamatā notiek sociālās aprūpes centros, kur studentam jāspēj adaptēties situācijai un spēt 

saprast komunikāciju ar veciem cilvēkiem, ņemto vērā arī hronisko saslimšanu ietekmi uz vecu 

cilvēku orgānu sistēmām. Līdz ar to arī sniegts vērtējums, ka prakse ir bijusi garlaicīga. 

Atšķirībā no prakses „Bērnu aprūpe”, kur šī vērtējums sniegts tikai divos gadījumos, šajā praksē 

biežāk novēro arī vecu cilvēku neieinteresētību aprūpes procesā, kas arī nereti studentam var 

radīt iepriekš minēto sajūtu.  
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12.att.

Studentu pašizjūtu pašvērtējums praksei „Bērnu aprūpe” (n=78) (absolūtie skaitļi) 

 Salīdzinoši daudzos gadījumos vērtējumā par abām iepriekš minētajām praksēm, tiek 

atzīmēts, ka prakses laikā neļauj darboties. Arī komentāros daudzi studējošie fiksējuši faktu, ka 

prakses laikā neļauj darboties praktiski.  

3.6. Absolventu aptaujas un to analīze 

Lai noskaidrot absolventu viedokli par studiju programmas „Māszinības” īstenošanu un 

to ietekmējošiem faktoriem, saistībā ar dažādo struktūrvienību nozīmīgumu un gūt vērtējumu 

iepriekš izvirzītajos kritērijos katra studiju gada pavasarī tiek veikta   aptauja. Analizējot 

absolventu aptauju noskaidrots vērtējums desmit ballu sistēmā par izglītības programmu 

kopumā, par teorētisko nodarbību, kā arī mācību un klīnisko prakšu norisi. Iegūtie dati analizēti 

divām respondentu grupām – trīsgadīgā studiju programma (Mā-3gad.programma), kvalifikācijas 

Māsa ieguvei un divgadīgā studiju programma (Mā-2gad.programma) māsas pamatspecialitātes 

(Internās aprūpes māsa, Bērnu aprūpes māsa un Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes 

māsa) ieguvei.   

Iegūstot un analizējot vērtējumu gan par teorētisko, gan par praktisko nodarbību un darba 

organizācijas apmierinātību dažādos līmeņos, pastāv iespēja rast būtiskākos darbības uzlabošanas 

virzienus vai arī esošās darbības nostabilizēšanu.  
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13.att. Absolventu vidējie vērtējumi izglītības programmai kopumā un atsevišķām tās realizācijas 

daļām (Mā-3gad.programma n=63, Mā-2gad.programma n=113) 

 

Kā redzams 13.att., tad augstākais vidējais vērtējums abās respondentu grupās ir klīniskās 

prakses realizācijai, savukārt Mā-2gad.programmas absolventi atšķirīgu vērtējumu devuši 

teorētisko nodarbību (7,72) realizācijai un izglītības programmai kopumā (7,84).  

Tabula Nr.3.7. 

Trīsgadīgās un divgadīgās studiju programmas absolventu vērtējums par studiju laikā 

sasniegtajām kompetencēm 

Absolventu vērtējums par 

sasniegtajām kompetencēm 

Mā -3gad.programma 

(n=63) 

Mā -2gad.programma 

(n=113) 

Kritērijs Sasniegts Nesasniegts Sasniegts Nesasniegts 

Spēju vadīt savu darbu 62 1 109 4 

Spēju strādāt sadarbībā ar citiem 62 1 113  

Spēju kritiski izvērtēt esošo situāciju un 

attiecīgi reaģēt 

51 12 113  

Pārvaldu laika menedžmentu (plānoju, 

organizēju, veicu) 

59 4 110 4 

Spēju patstāvīgi atlasīt informāciju un 

veikt tās analīzi problēmu definēšanā un 

risināšanā 

58 5 111 2 

Spēju izvirzīt pasākumu veikšanu 

prioritārā secībā 

61 2 113  

Izprotu un spēju komunicēt par izvēlētās 

profesijas vietu sociālā kontekstā 

59 4 112 1 
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Spēju aprakstīt, formulēt un komunicēt 

saistībā ar praktisku jautājumu 

risināšanu 

61 2 111 2 

Spēju veikt praktisku problēmu 

risināšanu balstoties uz iegūto zināšanu 

bāzes 

59 4 113  

 

Analizējot absolventu atbildes par konkrētas kompetences attīstību studiju laikā, redzams 

(skat.1.tab.) , ka vairums novērtējis kā sasniegtu. Pozitīvs rādītājs ir tas, ka aptaujātie atzīst spēju 

vadīt savu darbu, patstāvīgi atlasīt informāciju, veikt tās analīzi, formulēt un komunicēt par 

jautājumu praktisku realizāciju, un veikt problēmu risināšanu. Iepriekšminētie rādītāji rada 

pārliecību, ka darba tirgum ir sagatavoti atbilstoši darba ņēmēji. 

1

4.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar teorētisko nodarbību 

kvalitāti (% attiecības)  
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1

5.att. Divgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar teorētisko nodarbību 

kvalitāti (% attiecības) 

Analizējot datus par teorētisko un praktisko nodarbību kvalitāti, redzams (skat.14. - 

17.att.), ka vairumu no aptaujātajiem absolventiem nodarbību kvalitāte apmierina vai ļoti 

apmierina. Sakarā ar to var secināt, ka mācībspēki izmanto dažādas mācību metodes, domā par 

informācijas sniegšanas veidiem, pārdomā klīnisko situāciju analīzes nozīmīgumu un pastāv 

pozitīva komunikācija mācībspēku un studentu starpā, kas veicina pozitīvas studiju vides 

attīstību. 

Salīdzinoši liels aptaujāto absolventu skaits (Mā-3gad.programmā – 14,3% un Mā-

2gad.programmā – 18,9% ) atzīst, ka praktisko nodarbību saturs neatbilst studenta priekšstatam 

par to. Iespējams, ka studentiem nav līdz galam izprotami konkrēto praktisko nodarbību mērķi 

un uzdevumi vai arī praktisko nodarbību realizācijā iesaistītie mācībspēki nepilnīgi realizē 

teorētiskajās nodarbībās sniegtās informācijas aprobāciju praksē. Noteikti nepieciešama papildus 

informācija, lai detalizētāk noskaidrotu faktorus, kuru dēļ radusies konkrētā studentu atbilde.  
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16.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar praktisko nodarbību 

kvalitāti (% attiecības) 

 

 

17.att. Divgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar praktisko nodarbību 

kvalitāti (% attiecības) 

 

Tā kā apmēram trešā daļa no teorētisko nodarbību apmēra notiek patstāvīgo darbu 

izstrādē, tad būtiski ir noskaidrot studentu apmierinātību ar bibliotēkas darbu.  Sniegtās atbildes 
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ir ļoti dažādas un abās respondentus grupās novērots diezgan liels novērtējums neapmierina 

visās bibliotēkas darbības novērtēšanas pozīcijās (skat.18. un 19.att.). Salīdzinot ar iepriekšējiem 

gadiem, novērots, ka atbildes ir krietni kritiskākas un negatīvākas. Iepriekšējā gadā vismaz 60% 

gadījumu novērota atbilde ļoti apmierināts. Jāatzīst, ka pēdējā gadā mainījusies ir bibliotekāre, 

kas varētu būt tikai viens no faktoriem dēļ kā ir sniegti konkrētie novērtējumi. Nevar izslēgt 

faktu, ka katram ir sava personiskā pieredze bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā un vēlmes, 

kuras ne vienmēr sakrīt ar bibliotēkas darba laiku un bibliotekāra darba pienākumiem un citiem 

organizatoriskiem pasākumiem. Jāatzīst, ka koledžas bibliotēkas krājumu komisija vismaz divas 

reizes gadā sadarbībā ar mācībspēkiem apzinās jaunāko literatūru un izziņas avotus, lai 

pilnveidotu bibliotēkas fondu un  radītu studentiem iespēju iepazīties ar jaunāko attiecīgajā 

nozarē.    

 

 

18.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu bibliotēkas darba vērtējums (% attiecības) 
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19.att. Divgadīgās studiju programmas absolventu bibliotēkas darba vērtējums (% attiecības) 

 

 

20.att. Studējošo novērtējums par dienesta viesnīcu (% attiecības) 
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 57% studējošo no divgadīgās programmas dienesta viesnīcas pakalpojumus neizmantoja, 

bet pārējie – pakalpojumus izmantoja neregulāri un līdz ar to iegūtie dati netiek padziļināti 

analizēti. Kā redzams, tad apmēram trešā daļa studējošo dienesta viesnīcas pakalpojumus 

neizmanto. Tas galvenokārt saistāms ar faktu, ka apmēram trešā daļa studējošo ir no Rīgas un 

līdz ar to dzīvo savā ģimenē. No aptaujātajiem 44,4% atzīst (skat.20.att.), ka ļoti apmierina īres 

maksa. Jāatzīst, ka šodienas sociālekonomiskajos apstākļos LURMK ir meklējusi iespēju īres 

maksu noteikt studentiem pieņemamā apmērā un centusies radīt pēc iespējas ērtākus sadzīves 

apstākļus.  

 Aptaujas anketas plašākais un informatīvākais jautājums ir par studiju procesa īstenošanu 

kopumā. Aptaujāto vidū noskaidrots (skat.21.att.), ka dominējošais vērtējums abās respondentu 

grupās  iepriekš izvirzītajos kritērijos ir apmierina un ļoti apmierina.  

 

21.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar studiju procesa  īstenošanu 

(% attiecības) 
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Abas respondentu  grupas ir ļoti apmierinātas un apmierinātas ar docētāju kompetenci, 

kas rada pārliecību par veiksmīgu mācībspēku nodrošinājumu studiju procesa realizācijai. 

Ikgadējā aptaujā iegūtajos rezultātos var redzēt līdzību, kas varētu būt par pamatu 

vispārīga secinājuma izdarīšanai, ka mācībspēku un citu studiju procesā iesaistīto struktūrvienību 

darbība galvenā mērķa, tātad konkurētspējīga profesionāļa integrācija darba tirgū, sasniegšanā 

balstās uz darba organizācijas un optimizācijas metožu pilnveidi un spējas adaptēties jauniem 

apstākļiem un prasībām.  

 

22.att. Divgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar studiju procesa  īstenošanu 

(% attiecības) 
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Neatņemama studiju procesa realizācijas daļa ir arī administrācijas pārstāvju sadarbība ar 

studējošiem un pieejamība tiem. 

 

23.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar administrācijas darbību   

(% attiecības) 

       

24.att. Divgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar administrācijas darbību   

(% attiecības) 

 Analizējot iegūtos datus (skat.23.un 24. att.) redzams, ka iepriekšējā akadēmiskajā gadā 

trešā daļa trīsgadīgajā studiju programmā studējošie ļoti apmierināti ar administrācijas pārstāvju 

pieejamību un savstarpējo komunikāciju. Savukārt divgadīgajā studiju programmā studējošie 

iepriekš minēto vērtējumu devuši vismaz 70% gadījumu.  
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25.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar studiju daļas darbību   (% 

attiecības) 

Ne tikai administrācijas pārstāvju pieejamība, bet arī studiju daļas personāla, t.i., izglītības 

metodiķu darbības un komunikācija ir būtisks studiju procesa posms. Studiju daļa ir tā koledžas 

vienība, kurai ir vistiešākā komunikācija ar studentiem un palīdzības sniegšanas vieta. Pēc 

iegūtajiem rezultātiem (skat.25. un 26.att.) redzams, ka procentuāli lielākā absolventu daļa ir ļoti 

apmierināti un apmierināti ar studiju daļas darbību iepriekš minētajos  
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26.att. Divgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar studiju daļas darbību   (% 

attiecības) 

3.7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studenti aktīvi līdzdarbojas studiju procesā un  studiju procesa pilnveidošanā: 

- piedalās   LURMK  rīkotajos informatīvajos pasākumos,  radoši prezentē   studiju 

programmu  Atvērto durvju dienā, izglītības izstādē „Skola”;  

- darbojas studentu pašpārvalde, tās pārstāvji piedalās Koledžas padomes sēdēs, tādā veidā 

nodrošinot līdzdalību studiju procesa īstenošanas problēmu identificēšanā, pilnveidē un 

īstenošanā. Būtiska nozīme Studentu pašpārvaldes pārstāvjiem ir koledžas darbībai svarīgu 

dokumentu apspriešanā un lēmumu pieņemšanā;  

- līdzdalība pētnieciskajā darbā – katru gadu aktīvākie   studenti līdzdarbojas attiecīgu   

mācībspēku zinātniski pētniecisko projektu izstrādē; 

- regulāras studentu aptaujas par studiju procesa norisi, akadēmiskā personāla darba 

novērtējumu, atsevišķu studiju kursu nozīmi, to norises kvalitāti u.c. Studentu aptaujās 

izteiktie ieteikumi, problēmas vai nepilnības tiek izmantoti aptauju analīzē. Iegūtie rezultāti 

tiek prezentēti koledžas akadēmiskā personāla sanāksmēs un Koledžas padomes sēdēs; 

- Studentu  prezentācijās sagatavotie informatīvie materiāli, tiek izmantoti mācību procesā. 
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3.8. Studiju kursu apraksti  

 

STUDIJU KURSU APRAKSTI 
APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Latīņu valoda 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpH101 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Valodniecība 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 2 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 38 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Nodrošināt zināšanu bāzi, kas nepieciešama 

pārējo medicīnisko priekšmetu studiju kursu 

apgūšanai. Students zina, izprot un spēj lietot 

medicīnisko terminoloģiju mutiski un 

rakstiski.Fonētika, pārskats par vārdšķirām, 

vārdu darināšanas elementi, morfoloģijas 

elementu izmantošana terminu veidošanā, 

latīņu un grieķu val. sinonīmi, nesaskaņotais, 

saskaņotais apzīmētājs, leksika saistībā ar 

organisma sistēmām, diagnostiku, anatomiju, 

fizioloģiju. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj 

identificēt latīņu un grieķu valodas 

vārdosinformāciju saturošā elementa daļu un 

zina tā nozīmi.Prot izskaidrot un analizēt 

medicīniskos terminus no valodnieciskā un 

medicīnas viedokļa.Zina latīņu un grieķu 

valodas  ekvivalentus un spēj veidot 

medicīniskos terminus. Zina leksiku saistībā ar 

medicīnu. Spēj pielietot praksē profesionālo 

terminoloģiju mutiski un rakstiski.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Anna Stafecka 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 
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KURSA PLĀNS 

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ievads mācību priekšmetā L 2 

2. Fonētika S 2 

3. Morfoloģija S 2 

4. Darbības vārds S 2 

5. Lietvārds S  6       

6. Īpašības vārds, saskaņotais un nesaskaņotais 

apzīmētājs 

S     4 

7. Vārdu darināšanas elementi, terminelementi S       2 

8. Medicīniskajā terminoloģijā izmantojamie grieķu 

cilmes vārdi, latīņu un grieķu val. ekvivalenti 

S      4 

9. Klīnikā, diagnostikā, laboratoriskajā izmeklēšanā 

un farmakoloģijā izmantojamā terminoloģija  

S      4 

10. Leksika saistībā ar dažādām cilvēka organisma 

sistēmām 

S      12 

 Stundas kopā L 

S 

2 

38 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Starppārbaudījums - 1.-8. tēma   (30%),  

2. Starppārbaudījums – 9.-10. tēma (20%). 

3. Eksāmens (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Gorodkova J. Latīņu valoda. Rīga ,,Zvaigzne”1988, 204 lpp.  

Papildliteratūra 

1. Viņkele R. Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots 2007, 959 lpp. 

2. Rudzītis K. Terminologia Medica Nacionālais apgāds. 2005, 910 lpp. 

3. Skujiņa V. „Latīņu un grieķu cilmes vārddaļu vārdnīca”, R. Kamene, 1999 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Saskarsmes psiholoģija 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpS102 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Psiholoģija 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits   

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis – sniegt studentiem teorētiskās 

zināšanas par saskarsmes psiholoģiju  un  

praktiskās iemaņas saskarsmē. Sniegt 

studentiem izpratni par saskarsmes nozīmi 

mediķu prakšu vidēs (klīniskā, ambulatorā, 

PVA vide) kā arī apgūt iemaņas saskarsmē, 

konkrētā mediķu prakses vidē. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students                  

iegūst izpratni par saskarsmes psiholoģiju, 

saskarsmes nozīmi un ārstniecības personu 

lomām veselības aprūpes iestādēs; spēj 

orientēties saskarsmes galvenajās 

kategorijās, izprast cilvēku pamatvajadzības 

saskarsmē, izprast konfliktu nozīmi 

saskarsmē. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Inga Buceniece 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 
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KURSA PLĀNS 

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Saskarsmes struktūra L 

P 

4 

2 

2. Personības pamatvajadzības L 

P 

2 

4 

3. Cilvēka individuālpsiholoģiskās īpatnības L 

P 

6 

6 

4. Saskarsmes stili L 2 

5. Verbālā saskarsme L 

P 

4 

2 

6. Neverbālā saskarsme L 

P 

4 

4 

7. Transakcijas analīze saskarsmē L 

P 

2 

2 

8. Cilvēku mijiedarbība  L 2 

9. Saskarsme un mediķu prakses vide L 2 

10. Saskarsmes līmeņi mediķu prakses vidē 

8.1. lomu attiecības māsa-māsa 

8.2. lomu attiecības māsa-studējošā māsa 

8.3. lomu attiecības māsa-māsu palīgs 

8.4. lomu attiecības māsa-pacients 

8.5. lomu attiecības māsa-ārsts. 

L 

P 

4 

6 

11. Stereotipi un aizspriedumi L  2 

12. Ievads konfliktoloģijā L 

P 

2 

2 

 Publiskā runa L 

P 

2 

10 

 Starpkultūru saskarsme L 

P 

2 

2 

 

 
Stundas kopā L 

P 

40 

40 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido  

1. Aktīva līdzdalība lekcijās,publiskās runas sagatavošana un prezentēšana (50%)   

2. Rakstveida eksāmens (50%). 

 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1.  Dubkēvičs L.  Saskarsmes stunda māsai, R.,Medicīnas profesionālais izglītības centrs,   

1998.,151.lpp 

2. Saskarsme audzēkņiem. Rīga, Jumava, 2000.,296.lpp 

3. Omārova S.  Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga, 1996.,126.lpp 

Papildliteratūra 

1. Antai-Otong D. Nurse-Client communication: a Life Span Approach, Joenes and 

Bartlett Publishers, Inc, 2007, 251.lpp 

2. Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki, Rīga, Birojs 2000 Plus, 203.lpp 

3. Ernsone V., Tidiķe L. Jauniešu valoda, R, LU Akadēmiskais apgāds, 2006., 192.lpp 

4. Ezera I., Graudiņa I., Dreiberga S. Lietišķā komunikācija, Kamene 2002. 

5.  Hofmanis K.P. Prezentācija un moderācija, Zvaigzne ABC, 2005.128.lpp 

6. Kumars V. Ķermeņa valoda, Zvaigzne ABC, 2007.,96.lpp 

7. Morrison P., Burnard Ph. Caring and Communication, The MACMILLAN PRESS 

LTD,1991, 185.lpp 

8. Glase L. Ķermeņa valoda, Valters un Rapa, 2005., 239.lpp 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Saskarsmes psiholoģija- http:// gudrinieks.lv 

2. Saskarsmes psiholoģija- http:// wap.sncwap.net/inter/psihologjija.php 

3. Communication- http:// en.wikipedia.org/wiki/Communication 

4. Non Verbal Communication - http:// Youtube. com./ Non Verbal Communication 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 
Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Attīstības psiholoģija un ievads psihosomatikā 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods VpS204 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Psiholoģija 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

- 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par attīstības un 

traumatiskas krīzes īpatnībām, personības attīstības 

teorijām un psihosomatiskām sakarībām, kā arī 

sniegt zināšanas par psiholoģiskās traumas 

īpatnībām un palīdzības iespējām krīzē nonākušiem 

cilvēkiem. Kursa uzdevumi: 1.iepazīt 

psiholoģiskās/traumatiskās krīzes galvenos 

aspektus; 2. iepazīt personības attīstības 

psiholoģijas teorijas; 3. iepazīt psihosomatikas 

teorētiskās zināšanas, izprast psihiskā un somatiskā 

kopsakarības cilvēkā; 4. iepazīt palīdzības un 

atbalsta iespējas krīzē nonākušiem cilvēkiem.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Apgūstot kursu, studentam paplašinās zināšanas par 

personības attīstības psiholoģiskām teorijām, 

psihosomatikas pamatprincipiem, mūsdienu 

psihosomatikas pētniecības galvenajiem virzieniem. 

Nostiprinās priekšstats par attīstības teoriju 

dažādību un personības attīstību ietekmējošiem 

faktoriem; tiek apgūtas teorētiskās zināšanas par 

personības attīstības psiholoģiskām teorijām un 

psihosomatiskām sakarībām. Students izprot un 

pārzina palīdzības pamatprincipus krīzē 

nonākušiem cilvēkiem. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Jeļena Harlamova 

Priekšzināšanas VpS102 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Personības attīstības teorijas.  Attīstības krīzes L 

P 

8 

6 

2. Psihosociālās attīstības teorija L 

P 

4 

4 

3. Piesaistes teorija, piesaistes veidošanās un tās 

veidi 

L 4 

4. Psihosomatika, tās vēsture, psihosomatiskās 

reakcijas un traucējumi. Emocijas 

L 

P 

4 

4 

5. Psiholoģiskā trauma L 

P 

2 

2 

6. Posttraumatiskais stresa sindroms L 

P 

4 

4 

7. Vardarbība, tās veidi: emocionālā, fiziskā, 

seksuālā, pamešana novārtā 

L 

P 

4 

4 

8. Suicīds, riska faktori, profilakse, palīdzība uz 

pašnāvību tendētiem pacientiem 

L 

P 

4 

4 

9. Stress, profesionālais stress.Stresa vadīšanas 

iemaņas. Pašpalīdzības principi 

L  

P 

6 

12 

 Stundas kopā L 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido  

1. Aktīva līdzdalība lekcijās,patstāvīgo darbu prezentēšana (50%)   

2. Rakstveida eksāmens (50%). 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Boulbijs Dž. Drošais pamats. Rīga, Rasa ABC 1998. 

2. Kulbergs J. Krīze un attīstība. Liepāja, LPA. 1998. 

3. Lapiņa K. (2006). Psihosomatiskā medicīna. Rīga. 

4. Reņģe V. (1999). Personības psiholoģiskās teorijas. Rīga, Zvaigzne ABC 

5. Utināns A. (2005). Cilvēka psihe. Rīga, Nacionālais apgāds 
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Papildliteratūra 

1. Karpova A. (1998). Personība. Teorijas un to rādītāji. Rīga, Zvaigzne ABC 

2. Kulbergs J. (2001). Dinamiskā psihiatrija. Rīga, Jumava, 2001. 

3. Taylor S. (2009). Clinician’s Guide to PTSD. The Guilford Press  

4. Kalšed D. (2007). Vnutrennij mir travmi [Traumas iekšēja pasaule]. Moskva: 

Akademičeskij projekt 

5. Nasilie v semje [Vardarbība ģimenē] (2004). N.Platonovas redakcijā. Sankt-Peterburg 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.  BioPsychoSocial Medicine 

2.  Journal of Psychosomatic Research. 

3.  Psychology & Psychoterapy: Theory, Research & Practice 

4.  Journal of Family Issues 

5.  Journal of Traumatic stress 

6.  Journal of Social and Clinical Psychology  

7.  www.suicide.org 

8.  www.pretvardarbibu.lv 

9.  www.zinisavastiesibas.lv 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Pētniecības metodes 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods VpS303 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Socioloģija 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits  40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits   

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kurss sniedz zināšanas un izpratni par 

pētniecības jēdzienu, pētnieciskā darba norisi 

un  teorijām, ētiskajiem aspektiem. Studenti 

apgūst pētnieciskā darba pamatmetodes,tai 

skaitā datu ievākšanas un apstrādes metodes 

pētījuma empīriskās daļas izstrādei un  

pilnveido iemaņas darbā ar zinātnisko 

literatūru, datubāzēm un izprot jēdzienu 

literatūras analīze zinātniskā darba teorētiskās 

daļas izstrādei.    

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj izprast  

pētniecības pamatprincipus un pētniecībā 

izmantojamās metodes, veikt rezultātu analīzi 

un statistisko datu apstrādi, formulēt darba 

tēmu patstāvīgi, analizēt zinātnisko literatūru 

atbilstoši izvēlētajai tēmai un izstrādāt 

secinājumus. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Daina Voita 

Priekšzināšanas Mzp112, VpU203 
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KURSA PLĀNS  

 

Nr.p.k. 

Temats Nodarbības 

veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Pētniecības nozīme un   ētiskie principi pētniecībā . 

Ētiskās normas. Ētiskie konflikti pētniecībā. 

L 2 

2. Pētījuma izpildes pamatprincipi un  plāns. L 2 

3. Pētniecības virzieni, pētāmas problēmas identifikācija, 

pētījuma tēmas izvēli noteicošie un ietekmējošie faktori.  

L 2 

4. Pētījuma   struktūra: pētījuma mērķis, tā izveide un 

formulējums, pētījuma uzdevumi, to izvirzīšanas 

pamatprincipi.  

L 

  

4 

  

5. Pētniecības metodes, to izvēles principi: pētniecības 

hipotēzes formulējums/pētniecības jautājumu izstrāde 

L 2 

6. Pētījuma dalībnieku izvēles principi,metodes. L 2 

7. Kvantitatīvās pētījuma metodes. L 2 

8. Kvalitatīvās pētījuma metodes L 2 

9. Aptaujas metodes izstrādes principi un analīze. L 

  

4 

  

10. Novērošanas veikšanas un protokola izstrādes principi. 

Kontentanalīze. 

L 

  

6 

  

11. Zinātniskās  literatūras avotu atlase un analīze. L 2 

12. Datu apstrādes pamatmetodes. Darbs ar datu bāzēm.  L 2 

13. Pētījuma rezultāti un secinājumi, priekšlikumu izstrāde. L 2 

14. Zinātniskā darba  tehniskā noformējuma pamatprasības L 2 

15. Pētījuma rezultātu prezentācijas pamatprincipi. Publiskā 

runa 

L 

  

4 

  

 Stundas kopā L 

P 

40 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Aktīva līdzdalība semināros (50%),  

2. Eksāmens (50%). 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ievads pētniecībā:stratēģijas, dizaini,metodes. Sastādītāja 

K.Mārtinsone.R.Raka,2011,284 

2.  Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija. – Rīga: Raka, 2001. 

3. Lasmanis A., Kangro I. – Faktoru analīze / māc. līdz. – Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 

4. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. – Rīga: 

RAKA, 2004. 

Papildliteratūra 

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. – Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 

2. Beķeris E. Palīgs mācību pētnieciskajā darbā. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2003. 

3. Dempsey A. Using Nursing Researc: Process Critical Evaluation and Utilization. – WI 

USA, Lippincott company, 1999. 

4. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. – Rīga: Valters un 

Rapa, 2004. 

5. Gillies A. – EcelTM for Clinical Governance. – Radcliffe  Medical Press Ltd, 2001.  

6. Špona A., Čehova Z. Pētniecība pedagoģijā. – Rīga: Raka, 2004. 

7. Polit D.,F., Hungler B. P. Nursing Research Principles and Methods. – Philadelphia: J.B. 

Lippincott Company, 1995. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Nursing Research, Lippincott Williams & Wilkings 

2. Research and Theory for Nursing Practice, Springer Publishing Co 

3. Notes on Nursing science, Nightingale societyrdf 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 
Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Ģenētikas un bioķīmijas pamati 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpD109 

Kredītpunkti  2  

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Bioloģija  

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits - 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Studiju kurss sniedz pamatzināšanas un 

izpratni par organisma bioķīmiskās darbības 

pamatiem,  ļauj izprast mijsakarības starp 

bioķīmiskajiem procesiem organismā un to 

izmaiņu ietekmi uz veselību, sniedz prasmi 

sasaistīt bioķīmijas zināšanas ar vielu maiņas 

procesu norisi organismā, ļauj izprast fermentu 

darbības pamatpincipus, to nozīmi 

homeostāzes mehānismu nodrošināšināšanā 

organismā un saprast mijiedarbību starp 

dažādām organisma sistēmām un galvenos 

regulējošos mehānismus cilvēka ķermenī. 

Studiju kurss padziļina studentu izpratni par 

cilvēka organisma iedzimtības un mainības 

galvenjiem aspektiem, to ietekmi uz  

psihiskajām  un fiziskajām organisma 

funkcijām un iespējamajiem patoloģijas 

mehānismiem, sniegt iespējas  saskatīt cilvēka  

attīstības iespējas un to pilnveidošanu, izprast 

jaunākās ģenētiskās diagnostikas metodes, 

palielināt un veidot  profesionālās rīcības 

motīvus. 

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students iegūst 

izpratni par organisma bioķīmiskās darbības 

pamatiem, mijsakarībām starp bioķīmiskajiem 
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Rezultāti  

 

 

 

procesiem organismā un to izmaiņu ietekmi uz 

veselību. Students prot saskatīt un sasaistīt 

bioķīmijas zināšanas ar vielu maiņas procesu 

norisi organismā. Students izprot fermentu 

darbības pamatpincipus, to nozīmi 

homeostāzes mehānismu nodrošināšanā 

organismā. Pēc kursa apguves studentam ir 

sapratne par mijiedarbību starp dažādām 

organisma sistēmām un galvenos regulējošos 

mehānismus cilvēka ķermenī. Students iegūst 

zināšanas par cilvēka iedzimtības un mainības 

nosacījumiem, sniedz izpratni par cilvēka 

organismu un tā funkcionēšanas 

likumsakarībām, attīsta prasmi saskatīt dabā 

notiekošo procesu likumsakarību ietekmi uz 

cilvēku. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Evita Vaļēviča 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas  

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Bioķīmijas  zinātnes mērķi un uzdevumi. L 2 

2. Šūnas uzbūves galvenie pamatprincipi.  L 6 

3. Organisma fermentatīvās reakcijas un bufera 

sistēmas 

L 6 

4. Organisma bioķīmiski – enerģētiskie procesi. L 6 

5. Ģenētikas priekšmets un pamajēdzieni.  L 4 

6. Organisma iedzimtības mehānismi, tos 

ietekmējošie faktori un ģenētiskās testēšanas 

metodes. 

L 4 

7. Pārmantošanas tipi un iedzimtās slimības.  L 6 

8. Biotehnoloģijas pamatprincipi  L 6 

 Stundas kopā L 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

75%  lekciju apmeklējums 
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Kursa vērtējumu veido: 

1. Starppārbaudījumi 

1.1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (30%) 

1.2.  Patstāvīgais darbs   ģenētikā (20%) 

2. Eksāmens, kurā uz vismaz 60% no  testa jautājumiem ir atbildēti pareizi (50%).   

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Apinis P, Cilvēks.  Nacionālais medicīnas apgāds- R., 1999. 

2. Selga T. Šūnu bioloģija. LU akadēmiskais apgāds-R., 2008. 

3. M. Misiņa V. Loža. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga. Zvaigzne.1991. 

4. J. Raipulis. „Ģenētikas pamati, R – 2002. 

Papildliteratūra 

1. Grifith J.F. et al. An introduction to genetic analyses. Freemean&co NY, 1993 

2. Krauksts Viesturs. Ģenētika sportā / V.Krauksts. - Rīga : Drukātava, 2007.  

3. Lieberman M.A. et al Marks' Basic Medical Biochemistry A Clinical Approach - 4th 

Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2013 

4. Madere S. Bioloģija. R., Zvaigzne ABC. 2001 

5. Raipulis J. Vides piesārņojuma ietekme uz iedzimtību. - Rīga : Vērmaņparks, 1999. 

6. Raipulis J. Ģēnetika vidusskolai, Zvaigzne ABC,2004.   

7. Ģenētikas terminu skaidrojošā vardnīca / Sastādītāji – V. Dišlers, J. Raipulis, E. Nagle. – R.: 

GER, 1981. 

8. И.В. Равич-Шерба и др. Психогенетика. Москва. АСПЕКТ ПРЕСС 2003 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. On-Line Biology book 

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html 

2. On line biochemistry 

http://employees.csbsju.edu/hjakubowski/classes/ch331/bcintro/default.html 

3. Биохимия. Учебник для ВУЗов 

http://medulka.ru/himiya-biohimiya/biohimiya-uchebnik-dlya-vuzov 

4. Medline 

5. APA GOLD 

 

http://employees.csbsju.edu/hjakubowski/classes/ch331/bcintro/default.html
http://medulka.ru/himiya-biohimiya/biohimiya-uchebnik-dlya-vuzov
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Anatomija un fizioloģija I 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpD110 

Kredītpunkti  3  

ECTS kredītpunkti 4,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Bioloģija  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 50 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 10 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 60 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kurss ir vispārizglītojoša rakstura,  sniedz 

zināšanas par cilvēka fizioloģiju un anatomiju, 

sniedz izpratni par cilvēka organismu un tā 

funkcionēšanas likumsakarībām, attīsta prasmi 

saskatīt dabā notiekošo procesu likumsakarības 

un to  ietekmi uz cilvēku, pilnveido studentu 

spēju izteikt un uzklausīt citu viedokli, attīstīt 

komunikatīvās spējas. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Kurss padziļina studenta izpratni par cilvēka 

organisma  uzbūvi un funkcijām, dažādu 

sistēmu mijiedarbību, regulācijas 

mehānismiem, kas nodrošina organisma kā 

vienota veselā darbību, sniedz iespējas saskatīt 

kaitīgo faktoru ietekmi uz cilvēka organisma 

struktūru un finkcijām, ļauj iegūtās zināšanas 

izmantot cilvēka veselības stāvokļa 

novērtēšanā, pārzināt galvenos anatomiskos 

terminus latīņu valodā un pagūt prasmi to 

izmantot  tālākajā mācību  procesā un 

profesionālajā darbībā. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Daina Voita 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Anatomijas un fizioloģijas attīstības vēsture L 2 

2. Cilvēka ķermeņa uzbūves vispārējais plāns. L 4 

3. Dzīvā organisma raksturīgākās pamatiezīmes.  L 2 

4. Histoloģija pamatprincipi L 

S 

4 

2 

5.  Āda un tās papildorgāni. L 4 

6. Osteoloģija. L 

S 

6 

2 

7. Kaulu savienojumu klasifikācija. L 

S 

2 

2 

8. Muskuļi, to iedalījums un uzbūve. L 

S 

10 

2 

9.  Neirālā regulācija. Informācijas kodēšanas 

īpatnības nervu sistēmā. 

L 4 

10. Perifērās nervu sistēmas iedalījums, uzbūve  un 

funkcija  

L 6 

11. Centrālā nervu sistēma. L 

S 

6 

2 

 Stundas kopā L 

S 

50 

10 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%) 

2. Eksāmens (50%) 

No eksāmena tiek atbrīvoti studenti: 1. kuriem vidējā atzīme par starppārbaudījumiem ir 

augstāka par 8.5; 2. studenti, kuriem visi starppārbaudījumi ir novērtēti ar 8 (ļoti labi) vai 

augstāku vērtējumu, lekciju un semināru apmeklējums pārsniedz 70% un referāts un prezentācija 

ir novērtēta ar 8 vai augstāk)  
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Aberberga -Augškalne L. Fizioloģija rehabitologiem. Rīga. Nacionālais medicīnas 

apgāds. 2007. 

2. Apinis P, Cilvēks.  Nacionālais medicīnas apgāds- R., 1999. 

3. Eglīte K. Anatomija. I daļa. Skelets un muskuļi. LU akadēmiskais apgāds, 2004. 

4.  Eglīte K. Anatomija. I daļa. Skelets un muskuļi. LU akadēmiskais apgāds, 2010. 

Papildliteratūra 

1. Aberberga -Augškalne L. Fizioloģija rehabitologiem. Rīga: Nacionālais medicīnas 

apgāds, 2002. 

2. Aldersons J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas un higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2000. 

3. Bear  M.F., Connors B.W.,  Paradiso M.A. Neuroscience. Exploring the Brain. Lippincott 

Williams & Wilkins, 2007. 

4. Coher B.J., Taylor J.J. Memmler' s Structure and Function of the Human Body. 

Philadelphia: Wolters Kluwer, 2009. 

5. Guyton A.C. Human physiology and mechanisms of disease. 6th ed. Philadelphia: 

Sounders comp. 1997. 

6. Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. 11th ed. Philadelphia: Elsevier 

Saunders, 2006. 

7. Kalbergs V. Cilvēka anatomija I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1971. 

8. Kalbergs V. Cilvēka anatomija II daļa. Rīga, Zvaigzne, 1973. 

9. Madera S.S. Bioloģija. I, II, III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 

10. Neuroscience. Edited by Dale Purves, George J.Augustine, David Fitzpatrick, William 

C.Hall, Anthony- Samuel LaMantia, James O.McNamara, Leonard E.White. 

Sunderland;Massachusetts: Sinauer Associates, 2008.  

11. Rhoades R.A., Tanner G.A.Medical physiology. 2nd ed. Lippincott Williams & Wilkins, 

2005. 

12. Tortora G.J. Anagnostakos R. Principles of anatomy and physiology. 6th ed. NewYork: 

Harper&Row, 1996. 

13. Valtneris A. Cilvēks fizioloģija. Rīga:  Zvaigzne ABC, 1995. 

14. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC. 

15. Voskis H. Topogrāfiskā anatomija: Rīga, Zvaigzne ABC, 2001, 160 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. On-Line Biology  book 

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html  
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Anatomija un fizioloģija II 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpD111 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Bioloģija  

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 30 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 10 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Kurss ir vispārizglītojoša rakstura,  sniedz 

zināšanas par cilvēka fizioloģiju un anatomiju, 

sniedz izpratni par cilvēka organismu un tā 

funkcionēšanas likumsakarībām, attīsta prasmi 

saskatīt dabā notiekošo procesu likumsakarības 

un to  ietekmi uz cilvēku, pilnveido studentu 

spēju izteikt un uzklausīt citu viedokli, attīstīt 

komunikatīvās spējas. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Kurss padziļina studenta  izpratni par cilvēka 

organisma  uzbūvi un funkcijām, dažādu 

sistēmu mijiedarbību, regulācijas 

mehānismiem, kas nodrošina organisma kā 

vienota veselā darbību, sniedz iespējas  saskatīt 

kaitīgo faktoru ietekmi uz cilvēka organisma 

struktūru un finkcijām, ļauj iegūtās zināšanas 

izmantot cilvēka veselības stāvokļa 

novērtēšanā, pārzināt galvenos anatomiskos 

terminus latīņu valodā un pagūt prasmi to 

izmantot  tālākajā mācību  procesā un 

profesionālajā darbībā. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Daina Voita 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Miega fizioloģiskie mehānismi.   L 2 

2. Sensorās sistēmas, to funkcionēšanas īpatnības L 2 

3. Organisma funkciju humorālā regulācija L 

S 

2 

2 

4. Stresa fizioloģiskie mehānismi L 2 

5. Asins sastāvs un funkcijas L 2 

6. Asinsrites sistēmas anatomija un fizioloģija. L 

S 

4 

4 

7. Limfātiskās sistēmas  uzbūve un funkcijas L 2 

8. Elpošanas orgānu sistēmas anatomija un 

fizioloģija. 

L 

S 

4 

2 

9. Gremošanas sistēmas uzbūve un funkcijas L 2 

10.  Urīnradošā un urīnivadsistēma. To galvenās 

funkcijas. 

L 4 

11. Reproduktīvā sistēmas anatomija un fizioloģija. L 

S 

4 

2 

 Stundas kopā L 

S 

30 

10 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%) 

2. Eksāmens (50%) 

No eksāmena tiek atbrīvoti studenti: 1. kuriem vidējā atzīme par starppārbaudījumiem ir 

augstāka par 8.5; 2. studenti, kuriem visi starppārbaudījumi ir novērtēti ar 8 (ļoti labi) vai 

augstāku vērtējumu, lekciju un semināru apmeklējums pārsniedz 70% , referāts un prezentācija ir 

novērtēta ar 8 vai augstāk  
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Aberberga -Augškalne L. Fizioloģija rehabitologiem. Rīga. Nacionālais medicīnas 

apgāds. 2007. 

2. Apinis P, Cilvēks.  Nacionālais medicīnas apgāds- R., 1999. 

3. Eglīte K. Anatomija. I daļa. Skelets un muskuļi. LU akadēmiskais apgāds, 2004. 

4.  Eglīte K. Anatomija. I daļa. Skelets un muskuļi. LU akadēmiskais apgāds, 2010. 

Papildliteratūra 

1. Aberberga -Augškalne L. Fizioloģija rehabitologiem. Rīga: Nacionālais medicīnas 

apgāds, 2002. 

2. Aldersons J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas un higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2000. 

3. Bear  M.F., Connors B.W.,  Paradiso M.A. Neuroscience. Exploring the Brain. Lippincott 

Williams & Wilkins, 2007. 

4. Coher B.J., Taylor J.J. Memmler' s Structure and Function of the Human Body. 

Philadelphia: Wolters Kluwer, 2009. 

5. Guyton A.C. Human physiology and mechanisms of disease. 6th ed. Philadelphia: 

Sounders comp. 1997. 

6. Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. 11th ed. Philadelphia: Elsevier 

Saunders, 2006. 

7. Kalbergs V. Cilvēka anatomija I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1971. 

8. Kalbergs V. Cilvēka anatomija II daļa. Rīga, Zvaigzne, 1973. 

9. Madera S.S. Bioloģija. I, II, III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 

10. Neuroscience. Edited by Dale Purves, George J.Augustine, David Fitzpatrick, William 

C.Hall, Anthony- Samuel LaMantia, James O.McNamara, Leonard E.White. 

Sunderland;Massachusetts: Sinauer Associates, 2008.  

11. Rhoades R.A., Tanner G.A.Medical physiology. 2nd ed. Lippincott Williams & Wilkins, 

2005. 

12. Tortora G.J. Anagnostakos R. Principles of anatomy and physiology. 6th ed. NewYork: 

Harper&Row, 1996. 

13. Valtneris A. Cilvēks fizioloģija. Rīga:  Zvaigzne ABC, 1995. 

14. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC. 

15. Voskis H. Topogrāfiskā anatomija: Rīga, Zvaigzne ABC, 2001, 160 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. On-Line Biology  book 

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html  
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Uzņēmējdarbības pamati 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpU103 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Ekonomika 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits   

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Studiju kursa mērķis ir dot studentiem 

priekšzināšanas par uzņēmējdarbības nozīmi 

un formām, vietu valsts ekonomikā, tiesisko 

regulējumu, uzņēmuma dibināšanas kārtību, 

grāmatvedības organizāciju uzņēmumā. Studiju 

kursa laikā studenti iegūs sapratni par 

lietvedību reglamentējošiem normatīvajiem 

aktiem Latvijā, dokumenta juridisko spēku, to 

noformēšanu un lietošanu.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot kursu, students spēj izprast 

uzņēmējdarbības pamatjēdzienus, formas, 

saprot uzņēmuma dibināšanas principus un 

reģistrācijas kārtību, izprot uzņēmuma vadības 

būtību, biznesa plānu saturu un 

nepieciešamību, orientējas Latvijas nodokļu un 

nodevu sistēmā, iegūst izpratni par 

grāmatvedības organizācijas pamatprincipiem 

un lietvedības vietu un lomu uzņēmumā.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Guna Medjāne, Anita Slokenberga 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas  
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids 

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Uzņēmējdarbības nozīme, vieta un loma tirgus 

ekonomikā 

L 2 

2. Uzņēmējdarbības formas un to tiesiskais 

regulējums 

L 4 

3. Uzņēmuma līdzekļu avoti L 4 

4. Nodokļi un nodevas 

 

L 6 

5. Grāmatvedības pamati uzņēmējdarbībā L 

  

6 

  

6. Biznesa plāns, tā sastādīšana, dibinot uzņēmumu L 

  

6 

  

7. Lietvedība un tās pamatjēdzieni. Lietvedību 

reglamentējošie normatīvie akti 

L 

  

4 

  

8. Dokumentu veidošana, noformēšana, lietišķā 

valoda. Dokumentu juridiskais spēks 

L 

  

6 

  

9. Veselības aprūpes iestādēs lietotie dokumenti L 2 

 Stundas kopā L 

  

40 

  

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Starppārbaudījums (rakstveida) – jautājumi un uzdevumi atbilstoši kursa programmai 

(50%) 

2. Eksāmens (50%) 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Kavale, Budžets un finanses, LU, Rīga, 2008.  

2. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, likums 

3. Par valsts sociālo apdrošināšanu, likums 

4. Par nodokļiem un nodevām, likums 

5. Darba likums 

6. LV MK noteikumi Nr. 916 „dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” – 

28.09.2010. 

7. Dokumentu juridiskā spēka likums -  06.05.2010. 
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Papildliteratūra 

1. V.Nešpors, Ievads ekonomikā, Multineo, Rīga, 2006 

2. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. -  R.: Kamene, 2002. 

3. E.Kassalis, Makroekonomika: ievadkurss makroekonomikā, LU, Rīga, 2002 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. www.fm.gov.lv 

2. www.vid.gov.lv/tiesībuakti/nodokļi 

3.  Žurnāls Bilance, Lietišķās informācijas dienests, Rīga 

 

http://www.vid.gov.lv/tiesībuakti/nodokļi
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Projektu izstrāde un vadība  

Kursa līmenis 2 

Kursa kods VpU203 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Ekonomika 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits   

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas 

zināšanas par projekta būtību no ieceres līdz tā 

noslēgumam, ietverot visus projekta aspektus: 

izstrāde, ietvars, laiks, izmaksas, kvalitāte, 

personāls, komunikācija, riski, materiāli 

tehniskais nodrošinājums. Nodrošināt iespēju 

studējošajam sagatavot projektu. 

Uzdevumi:  

1) sekmēt izpratni par projektu veidošanas 

nepieciešamību, vadības  jēdzienu un 

galveniem terminiem; 

2) izzināt galvenās projekta īpašības un izprast 

riskus, ar kuriem saskaras projektu realizācijā 

veselības aprūpē; 

4) stimulēt radošumu un akcentēt  idejas 

konkurētspējas nozīmību; 

5) iepazīstināt ar projektu galvenajiem 

resursiem un to vadības pamatprincipiem;  

6) rosināt iesaistīties projektu izstrādē 

veselības aprūpes pieejamības un pakalpojumu 

nodrošināšanai sabiedrībā 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: 

izprast projekta jēdzienu, projektu veidošanas 

nepieciešamību; 

pārzināt projekta īstenošanas procesu un fāzes; 

analizēt projekta komandas veidošanu; 

izprast projekta vadīšanas procesus; 

saprast projekta plānošanu, projekta izmaksu 

plānošanu un kontroli; 

saprast projekta dokumentāciju. 
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Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Astra Bukulīte 

Priekšzināšanas VpU103 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Projekta jēdziens un vispārīgs raksturojums L 6 

2. Projekta vides analīze L 6 

3. Projekta plānošana L 4 

4. Projekta pieteikuma sagatavošana un 

dokumentācija 

L 12 

5. Projekta vadīšana, tās jēdziens un būtība  L 6 

6.  Projekta uzraudzība un kvalitātes vadība L 4 

7.  Izstrādāto projektu prezentācija  L 2 

 Stundas kopā L 

  

 40 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Izstrādāto projektu prezentācija studentu kopīgajā seminārā (50%), izmantojot studiju 

kursa gaitā iegūtās zināšanas un prasmes 

2. Eksāmens - izstrādāt savu (atbilstoši studenta profesionālajām interesēm) projektu (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Forands I. Projekta menedžments.- Rīga: Latvijas Izglītības fonds,  2006. 

2. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam.- Rīga: Valters un 

Rapa, 2004. 

3.  Uzulāns J. Projektu vadība / Biroja sērija/.- Rīga:  Jumava, 2004. 

 

Papildliteratūra 

1. Rokasgrāmata projektu sagatavošanai un ieviešanai. ”Eiropas Savienības 

līdzfinansējuma piesaistīšana uzņēmuma attīstībai”.- Rīga: SIA Latconsul, 2007. 

2. Džounss R. Projektu vadības pamati: Praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē./ tulk. 

no angļu val.- R., SIA Lietišķās informācijas centrs, 2008. 

3. Projektu vadība/ tulk. no angļu val. – R., SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. www.likumi.lv  

2. http://ec.europa.eu  

3. http://sf.lm.gov.lv/esf/   

4. www.vm.gov.lv  

 

http://www.likumi.lv/
http://ec.europa.eu/
http://sf.lm.gov.lv/esf/
http://www.vm.gov.lv/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Profesionālās darbības juridiskie aspekti 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods VpU304 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Juridiskā zinātne 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 38 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 2 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas 

par darba tiesību vēsturisko attīstību, darba 

tiesībām kā tiesību nozari, darba tiesību 

avotiem, darba koplīgumu, darba tiesisko 

attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, darba un 

atpūtas laiku, darba kārtību, darba devēja un 

darbinieka atbildību, darba samaksu, darba 

strīdiem un to izskatīšanu. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj: 

formulēt darba tiesību principus; 

analizēt darba līguma, darba koplīguma un 

darba kārtības noteikumu saturu un tiesiskumu; 

izprast darba devēja un darbinieka tiesības, 

pienākumus un atbildību; 

novērtēt darba tiesisko attiecību nodibināšanas 

un izbeigšanas procesu; 

aizstāvēt savas intereses tiesību un interešu 

strīdu gadījumā. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Raivis Davidsons 

Priekšzināšanas VpU103 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1.  Darba tiesību jēdziens, sistēma, vēsture L 4 

2.  Darba koplīgums, profesionālo darbību 

reglamentējošie normatīvie dokumenti 

L 6 

3.  Starptautiskās darba tiesības L 2 

4.  Darba tiesisko attiecību nodibināšana L 4 

5.  Darba un atpūtas laiks L 2 

6.  Darbinieku pārstāvība L 2 

7.  Darba strīdi L 2 

8.  Darba samaksa L 4 

9.  Darba kārtība L 4 

10.  Pacientu un ārstniecības personu tiesības L 

  

6 

  

11.  Darba tiesisko attiecību izbeigšanās L 4 

 Stundas kopā L 

  

40 

  

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI  

Kursa vērtējumu veido: 

1. Starppārbaudījums  par 1. – 3.tematu (25%) 

2. Pozitīvs vērtējums  grupu darbā – kāzusa izvērtējums atbilstoši normatīvajiem aktiem 

(25%) 

3. Studiju kursa galīgais vērtējums – rakstveida eksāmens 30 jautājumi(50%).  

Iespēja kārtot eksāmenu, ja izpildīts 1.,2.nosacījums. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Civillikums. (6.izdevums). – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2010. 

2. Darba likums // Latvijas Vēstnesis, 2001.,Nr.105., 2010.Nr.47. 

3. I.Gailums Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse 1.grāmata.- Rīga: Gailuma juridiskā 
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biroja izdevniecība, 2003. 

4. I.Gailums Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse 2.grāmata.- Rīga: Gailuma juridiskā 

biroja izdevniecība, 2003. 

5. I.Gailums Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse 3.grāmata.- Rīga: Gailuma juridiskā 

biroja izdevniecība, 2004. 

Papildliteratūra 

1. V.Ulmane Darba tiesības, R.,Turība, 2003. 

2. V.Dubure Darba tiesību pamatjēdzieni un to skaidrojumi, R., LU, 1998. 

3. Polis F. Ievads Eiropas Savienības darba tiesībās. Rīga: RSEBAA, 2004. 

4. D.Krimphove Europaisches Arbeitsrecht, Munchen, 2001. 

5. И.Киселев Сравнителъное и международное трудовое право, Москва, 1999. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Akulova I. Termiņi darba tiesībās // Jurista vārds, 2004, Nr.34. 

2. Dupate K. Vai Darba likums atbilst Eiropas Savienības tiesībām // Jurista vārds, 2004, 

Nr.36.,37. 

3. Dupate K. Grūtnieču atlaišanas ierobežojumi // Jurista vārds, 2006, Nr.48. 

4. Dupate K. Par atsevišķiem jēdziena „diskriminācija” nozīmes un satura aspektiem un 

līdztiesības nodrošināšanu // Likums un Tiesības, 8.sējums, 2006, Nr.12(88). 

5. Kalniņš E. Neterminētu darba attiecību dibināšana // Latvijas Vēstnesis, 1996, 

Nr.204/205. 

6. Kalniņš E. Darba līguma rakstveida forma un tās neievērošanas tiesiskās sekas // Jurista 

vārds, 1999, Nr.9. 

7. Kalniņš E. Prasība par atjaunošanu darbā // Jurista vārds, 2004, Nr.12.,13.  

8. Krievs I. Darba devēja uzteikuma pārsūdzēšana pārbaudes laikā // Jurista vārds, 2003, 

Nr.46. 

9. Labour Legislation Guidelines,  

sk.: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/main.htm  

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/main.htm
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10. Par likumu piemērošanu, izšķirot tiesās strīdus, kas saistīti ar darba līguma izbeigšanos 

vai grozīšanu. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses 

vispārināšanas daļas tiesu prakses apkopojums // Jurista vārds, 2005, Nr.7. 

11. Skultāne I. Darba devēja uzteikums pārbaudes laikā // Jurista vārds, 2004, Nr.30. 

12. Torgāns K. Vainas vai attaisnojumu meklējumi civiltiesībās // Jurista vārds, 2005, 

Nr.20. 

13. Torgāns K. Saistību tiesības. 1.daļa. Rīga: TNA, 2006. 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Pedagoģijas pamati veselības aprūpē 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods VpS205 

Kredītpunkti  1 

ECTS kredītpunkti 1,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Pedagoģija  

Kopējais auditoriju stundu skaits 20 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits   

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Nodrošināt zināšanu bāzi, kas nepieciešama 

pacienta izglītošanā. Pedagoģijas pamatkatego-

rijas, didaktikas jēdziens un pamatkategorijas. 

Mācību process un mācību principi. Izglītības 

procesa  jēdziens. Pacientu izglītošanas meto- 

des. Audzināšanas procesa pamatprincipi un  

metodes.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students apzinās un 

izprot māsas pamatfunkcijas - pacienta aprūpes 

saistību ar pacienta izglītošanas funkciju. 

Zina un izprot galvenās pedagoģijas 

pamatkategorijas. 

Spēj sniegt pacienta mācību metodes prezentā- 

ciju. 

Spēj novērtēt un pieņemt lēmumu, kādas 

prasmes, iemaņas un zināšanas ir 

nepieciešamas pacientam un tās sniegt.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Anna Stafecka 

Priekšzināšanas Mzp112, Mzp108, VpS102 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  Plānotais 
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L, S, P apjoms 

stundās 

1. Ievads studiju kursā (māsas funkcija-pacienta 

mācīšana, izglītošana, mācību procesa 

organizēšana, pacienta izglītošanas funkcijas 

saistība ar māsa pamatfunkciju-aprūpi, pacienta 

izglītošanas saistība ar pašaprūpi) 

L 4 

2. Pedagoģijas priekšmets,jēdzieni, pamatkategorijas 

(ontoģenēze, mācīšana, mācīšanās, mācības, 

izglītība, pašizglītība) 

L 2 

3. Didaktikas jēdziens, būtība (didaktiskās analīzes 

modelis, pacienta mācīšanās vajadzību 

izvērtējums, mācību sākumsituācija, mērķu veidi 

pacientu mācīšanā) 

L 2 

4. Mācību metode, tās būtība (mācību metodes 

pacientu mācīšanā, individuālā pacientu mācīšanas 

forma, grupas mācīšanas forma) 

L 

  

4 

  

5. Pacienta mācību procesa īpatnības (mācību 

procesa individualizācija, pacienta ģimenes loma 

un iespējas mācību procesā, sabiedrības 

izglītošanas iespējas) 

L 

  

 

4 

  

6. Audzināšana un tās mērķi (audzināšanas procesa 

likumsakarības, pacientu mācīšanā izmantojamās 

audzināšanas metodes afektīvo un sociālo mērķu 

sasniegšanai) 

L 

  

4 

  

 Kopā L 

  

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Ieskaitīts patstāvīgais darbs par pacientu mācīšanas metodēm (25%) 

2. Prezentācija par pacientu apmācības metodēm pie noteiktām saslimšanām (25%) 

3. Studiju kursa galīgais vērtējums – rakstveida ieskaite (50%) 

Iespēja kārtot ieskaiti, ja izpildīts 1.,2. nosacījums. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 
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1. Šiliņa M., Dupure I. ,,Pacientu izglītošana-māsas kompetence”, R. Nacionālais apg,2009 

2. Granuma V.,,Pacienta izglītošana”,R.,MPIC, 1998 

Papildliteratūra 

1. Zelmenis V. ,,Pedagoģijas pamati’’R.,RaKa”, 2000 

2. Geidžs N.,Berliners D.C.,,Pedagoģiskā psiholoģija”,R.,,Zvaigzne ABC”, 1999   
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Farmakoloģija 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Med105 

Kredītpunkti  3 

ECTS kredītpunkti 4,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 50 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 10 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 60 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Students iegūst zināšanas un izpratni par zāļu 

mērķiem šūnā un iedarbību uz organismu. 

Apgūst farmakokinētikas un farmakodinamikas 

pamatprincipus, zāļu formas un to ievadīšanas 

ceļus. Iepazīstas ar galvenajām medikamentu 

grupām, preparātu pielietošanas iespējām un 

biežākajām blaknēm. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj 

izprast vispārīgās farmakoloģijas jēdzienus, 

izskaidrot preparātu iedarbības veidus, 

pielietošanu un blaknes; zina medikamentu 

pamata grupas, zāļu formu nosaukumus 

latviešu un latīņu valodās, medikamentu 

ievadīšanas ceļus. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Zane Dzirkale 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas  
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KURSA PLĀNS 

Nr.p.k. Temats 
Nodarbības veids 

L, S, P 

Plānotais 

apjoms stundās 

1. Ievads vispārīgajā farmakoloģijā. L 2 

2. 

Zāļu mērķi šūnā un iedarbība uz organismu. 

Farmakokinētikas un farmakodinamikas 

principi, un terapeitisko un blakus efektu 

veidošanās mehānismi. 

L 

 

6 

 

3. 

Zāļu vielu formas, to ievadīšanas veidi. 

Vispārīgā receptūra un receptes izrakstīšanas 

pamatprincipi. 

L 

S 

4 

2 

4. Nervu sistēmu ietekmējošie līdzekļi. 
L 

S 

4 

2 

5. 
Mentālās veselības un neiroloģisko traucējumu 

ārstēšanas pamatprincipi. 

L 

 

4 

 

6. Iekaisums un sāpju regulācija. L 4 

7. 
Sirds un asinsvadu sistēmu ietekmējošie 

līdzekļi  

L 

S 

10 

2 

8. 
Endokrīnās sistēmas regulācija un to 

ietekmējošie līdzekļi 

L 

S 

6 

2 

9. Gremošanas sistēmu ietekmējošie līdzekļi  L 4 

10. Elpošanas sistēmu ietekmējošie līdzekļi L 2 

11. Pretparazītu un antibakteriālie līdzekļi. 
L 

S 

4 

2 

 Kopā  
L 

S 

50 

10 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Aktīva dalība semināros un pozitīvs vērtējums 5 starppārbaudījumos (2.-11. tēma) (40%) 

2. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

3. Eksāmens (50%) 

 

LITERATŪRA 
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Mācību pamatliteratūra 

1. McFadden R., - Introducing Pharmacology: For Nursing and Healthcare, 2nd ed., 2013. 

2. Purviņš I., Purviņa S.- Praktiskā farmakoloģija, 4.izdevums, R.: Zāļu infocentrs, 2011. 

3. Adams M.P., Urban C., - Pharmacology: Connections to Nursing Practice, 2nd ed., 2013 

Papildliteratūra 

1. Biksone G. – Medikamentozā ārstēšana un aprūpe, Rīga, SIA „KERENA”, 2008. 

2.  I. Purviņa redakcija - Īsais kurss receptūrā un farmakoloģijā: mācību līdzeklis, Rīga, 

RSU, 2008. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Medicīnas žurnāli: „ Doctus”, „ Latvijas ārsts”, Medicīnas māsa” u.c.. 

2. Interneta resursi. 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Mikrobioloģija un parazitoloģija 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpD112 

Kredītpunkti  2  

ECTS kredītpunkti 3  

Zinātņu nozare vai apakšnozare Bioloģija  

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir apgūt zināšanas par baktēriju 

sugu un bioķīmisko procesu daudzveidību, 

mikroorganismu daudzveidību veselības 

aprūpes vidē; mikroorganismu izraisīto 

saslimšanu aktualitāti un to apkarošanas 

paņēmieniem; dezinfekcijas un sterilizācijas 

nozīmi nozokomiālo infekciju profilaksē, 

parazītismu, kā starpsugu savstarpējo attiecību 

formām. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj: 

izprast mikroorganismu lomu ekosistēmā un 

ietekmi uz cilvēka organismu; 

pamatot mikro un makroorganismu savstarpējo 

attiecību veidus; 

novērtēt organisma aizsargmehānismus;  

saprast un izskaidrot imūnprofilakses pamatus;  
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novērtēt pacienta bīstamību sabiedrībai un 

apkārtējai videi. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Olga Ņikitina 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 

 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Mikrobioloģijas priekšmets, mikroorganismu 

morfoloģija, fizioloģija un taksnomija. 

L 8 

2. Mikroorganismu grupas. L 4 

3. Virusoloģijas pamati. L 4 

4. Patogēnie un nosacīti patogēnie mikroorganismi, 

sebišķi bīstamo infekciju izraisītāji. 

L 6 

5. Jēdziens par infekcijas slimību epidemioloģiju. L 2 

6. Hospitālā infekcija un tās izraisītāji. L 6 

7. Parazitoloģijas priekšmets, uzdevumi, medicīniskā 

parazitoloģija, parazītu populāciju raksturojošie 

lielumi. 

L 10 

 Kopā L 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

80% lekciju apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

1.Starppārbaudījumi. 

1.1. Referāts ar prezentāciju. (tiek vērtēta ar atzīmi) (25%) 

1.2. Tests  par tēmām - mikrobioloģija un parazitoloģija (25%) 

2. Studiju kursa galīgais vērtējums  – eksāmens (50%)  

Eksāmenu atļauts kārtot, ja ir  izpildīti nosacījumi 1.1.  – 1.2. 

 

LITERATŪRA 
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Mācību pamatliteratūra 

1. Brila A., Infekcijas slimību epidemioloģija. Rīga, Nacionālais apgāds, 2003 

2. Darba higiēna - – R.Labklājības ministrija, 2003. 

Papildliteratūra 

1. Vīksna L. Vakcinācija., Rīga, Nacionālais apgāds 2003 

2. Parazitoloģija stomatoloģijas studentiem/Rīgas Stradiņa Universitāte. Medicīniskās 

bioloģijas un ģenētikas katedra; sast.: Erika Nagle; Izd. Izmantotas arī A.Krūmiņas 

Parazītu dzīves ciklu shēmas. Rīga: RSU, 2004, 44 lpp. 

3. Skudra L. Metodiskie norādījumi mikrobioloģijas laboratorijas darbiem :studiju 

priekšmetā "Mikrobioloģija" un "Higiēna un mikrobioloģija" /Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Pārtikas tehnoloģijas 

katedra. Jelgava : LLU, 2007. 64 lpp 

4. Lekciju piezīmes mikrobioloģijā Stomatoloģijas fakultātes studentiemLatvijas Med. 

akad. Mikrobioloģijas kat. ; sast. D. Brāzma. Rīga AML 1997. 65 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://www.likumi.lv LR normatīvie akti 

2. http://www.nais.lv Normatīvo aktu informācijas sistēma 

3. Izdevums „Doctus” 

4. Izdevums „Latvijas Ārsts” 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.nais.lv/


142 

 

APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Higiēna un epidemioloģija  

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpD113 

Kredītpunkti  1  

ECTS kredītpunkti 1,5  

Zinātņu nozare vai apakšnozare Bioloģija 

Kopējais auditoriju stundu skaits 20 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits - 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kurss iepazīstina ar sabiedrības veselības un 

epidemioloģijas koncepcijām,  

pamatprincipiem un metodēm, kā arī to 

pielietojumu medicīnā un veselības zinātņu 

pētniecībā. Kursa mērķis ir veicināt zināšanu 

apguvi un izpratni modernās 

sabiedrības veselības, epidemioloģijas un 

intrahospitālo infekciju kontroles 

pamatjautājumos, kā arī attīstīt studentu 

zinātniski, kritisku, sistemātiski un analītisku 

domāšanu veselības aprūpes kontekstā. 

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj: 

izprast profilaktiskās medicīnas 

priekšnoteikumus; 

apzināt vides sanitāri – higiēniskā stāvokļa 
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Rezultāti  

 

 

 

novērtēšanas kritērijus un novērtēt arodslimību 

ierosinošo faktoru esamību apkārtējā vidē; 

izprast un pielietot higiēnisko un 

pretepidemioloģisko noteikumu ievērošanu 

veselības aprūpes visos posmos; 

izmantojot epidemioloģisko situāciju 

izmeklēšanas pamatmetodes, novērtēt pacienta 

bīstamību apkārtējai sabiedrībai un videi. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Olga Ņikitina 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Higiēnas priekšmets un tā nozares. L 4 

2. Epidemioloģija kā veselības aprūpes nozare. L 4 

3. Infekciju kontrole. L 2 

4. LR normatīvo aktu sistēma higiēnas un 

epidemioloģijas kontekstā. 

L 2 

5. Veselības aprūpes iestāžu higiēnas aspekti. L 8 

 Kopā L 20 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

80% lekciju apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 
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1. Referāti (aktuālu tēma klīniskajā epidemioloģijā, higiēnas un pretepidemioloģiskais 

režīms veselības aprūpes iestādēs) (50%) 

2. Studiju kursa galīgs vērtējums – ieskaite (iesk./neiesk.)(50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Brila A., Infekcijas slimību epidemioloģija. Rīga, Nacionālais apgāds, 2003 

2. Darba higiēna - – R.Labklājības ministrija, 2003. 

 

Papildliteratūra 

1. M.Baltiņš „Lietišķā epidemioloģija”. „Zinātne”, Rīga, 2003 

2. R.Beaglehole, R.Bonita, T.Kjellstrom „Basic Epidemiology”. WHO, Geneva, 

2000. 

3. J.F.Jekel, J.G.Elmore, D.L.Katz „Epidemiology, Biostatistics and Preventive 

Medicine”. „Saunders”, Philadelphia, London, 1996. 

4. R.S.Greenberg „Medical Epidemiology” (4th edition). „Lange Medical Book”, 

London, 2005. 

5. L.Gordis „Epidemiology” (3rd Edition). Elsevier Saunders, 2004 

6. B.B.Gerstman „Epidemiology Kept Simple” (2nd edition). „Wiley-Liss”, New 

York, 2003 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://www.likumi.lv LR normatīvie akti 

2. http://www.nais.lv Normatīvo aktu informācijas sistēma 

3. Izdevums „Doctus” 

4. Izdevums „Latvijas Ārsts” 

http://www.likumi.lv/
http://www.nais.lv/


145 

 

APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Vispārīgā patoloģija 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Med102 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits - 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Kursa mērķis – sniegt studentam teorētiskās 

zināšanas par tipveida patoloģiskiem 

procesiem un aizsardzības mehānismiem. 

Skaidrot loģiskās sakarības starp faktiem un 

norisēm, saistīt slimības cēloņus un attīstības 

mehānismu ar klīnisko simptomu un 

komplikāciju attīstību. Skaidrot ārstēšanas 

metodes, ņemot vērā patfizioloģiskus 

mehānismus. 

 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: 

izprast patfizioloģiskās norises šūnu, audu, 

orgānu, orgānu sistēmu un organisma līmenī; 

izprast imūnas sistēmas lomu aizsardzības 

mehānismos un slimību izcelsmē; diferencēt 

asinsrites traucējumus, saprast par hemostāzes 

traucējumiem un sekām; izprast iekaisuma 

būtību: etioloģiju, patoģenēzi, vietējās un 
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vispārējas izmaiņas organismā; skaidrot ūdens 

- elektrolītu, skābu-sārmu līdzsvara novirzes 

saistībā ar vielmaiņas traucējumiem, elpošanas 

disfunkciju; izprast termoregulācijas 

mehānismus, skaidrot patoloģiskās novirzes 

drudža gadījumā; izprast sāpju izcelsmi, 

patfizioloģiju un izmaiņas orgānu sistēmās; 

diferencēt ļaundabīgos un labdabīgos 

neoplastiskos procesus. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Irēna Tarelkina 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, VpH101 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ievads patoloģiskās fizioloģijas priekšmetā. 

Vispārīgā nozoloģija. 

L 2 

2. Organisma reaktivitāte. L 4 

3. Šūnas bojājuma patoloģiskā fizioloģija. L 2 

4. Iekaisums. L 6 

5. Perifērās asinsrites traucējumi L 6 

6. Ūdens – elektrolītu līdzsvara traucējumi.  L 2 

7. Skābju – sārmu līdzsvara traucējumi.  L 4 

8. Vispārējas organisma reakcijas uz šūnu 

bojājumiem. Šoks, kolapss, ģībonis. Spriedze. 

L 4 

9. Termoregulācijas traucējumi. Drudzis. Pārkaršana.  L 2 

10. Hipoksija. L  2 

11. Sāpes. L 2 

12. Patoloģiskā audu augšana. Audzēji. L 3 

13. Nāves patoloģiskā fizioloģija.  L 1 

 Stundas kopā L 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 
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Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (30%) 

2. Grupu darbs: patoloģiskā audu augšana (10%)  

3. Eksāmens  (60%) 

 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Leja J. Patoloģiskās fizioloģijas kursa atvērtās shēmas / Juris Leja ; Rīgas Stradiņa 

universitāte. Patoloģijas katedra. - Rīga : RSU, 2010. - 205 lpp.  

2. Autoru kolektīvs profesora A. Lejnieka redakcijā. Klīniskā medicīna. Pirmā grāmata, 

2010. 

3. Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. III Organisma šķidrumi. Rīga, AML, 1997. 

4. Leja J. Ūdens un elektrolītu maiņas traucējumi. Rīga, LMA, 1995. 

5. Leja J. Vispārīgā klīniskā patoloģiskā fizioloģija. Rīga, Zvaigzne, 1993. 

6. Iļķēns G. Sāpju patoģenēzes mehānismi. Medikamentozās terapijas iespēja. Valmiera, 

sia ”Lapa”, 2003. 

7. Sāpes / Ināras Loginas redakcijā ; [autori: G. Ancāne … [u.c.]. – [Rīga] : Medicīnas 

apgāds, 2013.  

Papildliteratūra 

1. Baltiņa D. Ko derētu zināt par vēzi. Rīga, Zinātne, 2000. 

2. Kalnciema E. Onkoloģija māsām. Rīga, NMA, 2000. 

3. Михайлов B. Основы патологической физиологии. Москвa, “Медицина” 2001. 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

1.  Journal of Advanced Nursing : Advancing knowledge for practice and policy wordwide 

/ editor-in-chief Nancy Roger Watson. - Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd, 2013 

2.  E-grāmatas (brīvpieejas) 

Freebooks4Doctors: http://www.freebooks4doctors.com/Pubmed biomedical textbooks : 

http://www.freebooks4doctors.com/
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/booksMartindale’s  Health Science Guide: 

http://www.martindalecenter.com/HSGuide.html 

3. Attēli medicīnā 

Hardin Library: http://hardinmd.lib.uiowa.edu/ Nucleus: Medical Video, Animation & 

Illustration: http://hon.nucleusinc.com/nucleusindex.php?  

4.  E-žurnāli (brīvpieejas) 

Consilium Medicum (krievu valodā): http://www.consilium-medicum.comFree Medical 

Journals: http://www.freemedicaljournals.comHighWire press: 

http://higwire.stanford.edu 

5.  Žurnāls „Latvijas Ārsts” 

6.  Datubāzes 

PubMed - Zinātnisko medicīnas publikāciju bibliogrāfiska datubāze (brīvieejas): 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez  

GoPubMed: http://gopubmed.com/web/gopubmed/1?WEB10O00h00100090000 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books
http://www.martindalecenter.com/HSGuide.html
http://hardinmd.lib.uiowa.edu/
http://hon.nucleusinc.com/nucleusindex.php
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://higwire.stanford.edu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://gopubmed.com/web/gopubmed/1?WEB10O00h00100090000
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Klīniskās procedūras 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Med106 

Kredītpunkti  5  

ECTS kredītpunkti 7,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 180 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

160 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas un  

praktiskas iemaņas par pacientu aprūpes 

standartiem un klīniskajām procedūrām. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Apgūstot šo studiju kursu students spēj: 

novērtēt pacienta stāvokli un praktiski veikt 

klīniskās procedūras; 

sagatavot  un ievadīt pacientam nozīmēto 

medikamentu; 

nodrošināt intravenozo pieeju ar adatu un 

perifēro venozo katetru un veiks  medikamenta 

ievadīšanu intravenozi, izmantojot  piemērotu 

aprīkojumu; 

noteikt pacienta vitālos un antropometriskos 

rādītājus; 

veikt precīzu asins, urīna, fēču, krēpu u.c. 

paraugu savākšanu laboratoriskiem 

izmeklējumiem; 

veikt procedūras, kas saistītas ar gremošanas 

traktu (zondēšana, klizmošana, zarnu stomas 

aprūpe, pacienta barošana caur zondi u.c.); 
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veikt procedūras, kas saistītas urīnizvadsistēmu 

(urīnpūšļa katetrizācija); 

veikt skābekļa terapiju; 

veikt pacienta traheostomas kopšanu (sekrēta 

atsūkšana); 

veikt nozīmēto un izpildīto procedūru 

dokumentēšanu. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Karīna Krutiša 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, VpH101, VpS102, 

VpD113, Med105 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Vides tīrība, māsas drošība, to nodrošinājums L 2 

2. Procedūras pacienta komforta nodrošināšanai P 30 

3. Ķermeņa ārējais apvalks. Āda un tās veselums. 

Izgulējumi un tā pakāpes, ārstēšana un 

profilakse. 

L 2 

4. Vitālo rādītāju noteikšana un cilvēka 

antropometrija. 

L 

P 

2 

5 

5. Elpošanas sistemas manipulācijas. L 

P 

2 

5 

6. Intravenozās terapijas nodrošināšanas veidi 

pacientu aprūpē 

L 

P  

2 

5 

7. Procedūru standarti, kas skar urīnaizvadīšanas 

sistēmu: intermitējošā urīnpūsļa kateterizācija, 

Ilgkatetra (Foley) ievadīšana urīnpūslī, kopšana. 

Pacienta izglītošana. 

L 

P  

2 

15 

8. Procedūru standarti, kas skar gremošanas 

sistēmu: nazogastralās kuņģa zondes ievadīšana, 

kuņģa skalošana, Dažādu klizmu veikšana. 

L  

P  

2 

15 

9. Procedūru standarti, kas nosaka pareizu 

medikamentu administrēšanu (ievadīšanu) 

pacientam. 

L 

P 

2 

25 

10. Procedūru standarti, kas nosaka pareizu 

Laboratorijas paraugu savākšanas tehniku. 

(Izmeklējumi) 

P 5 

11. Ķirurģiskās manipulācijas, sterilu galdiņu 

klāšana dažādām sterilām manipulācijām, sterila 

halāta un cimdu uzvilkšanas tehnika. 

P 20 
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12. Desmurģija. P  10 

13. Imobilizācija. P 10 

14. Stomas pacienta aprūpe. L 

P  

2 

10 

15. RAN pamati. L 

P 

2 

5 

 Kopā L 

P 

20 

160 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko nodarbību apmeklējums 

 Kursa vērtējumu veido: 

1. Referāts kādā no lekciju tēmām (2-3 lpp.) (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumā - Klīniskajās procedūras (40%) 

3. Klīnisko procedūru praktiskais eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1. un 2. punktā. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1 Balode A. Laboratoriskā diagnostika. Rīga: Nacionālais apgāds,2008. 

2 Gardovska J., redakcijā, “Ķirurģija”, Rīga 2001. 

3 Gardovskis J. redakcijā. Modernās tehnoloģijas ķirurģijā. SIA “Apgāds Jāņa sēta” Rīga. 

1999. 

4 Hofbauere G. Laboratorijas analīzes. Rīga: Jumava, 2006. 

5 Krieviņa D. redakcijā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. (pieaugušo 

padziļinātā kardio- pulmonālā atdzīvināšana)1.izdevums 

6 Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Rīga – Jumava 2001. 

7 Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu 

izglītībā un praksē.Rīga: Medicīnas apgāds 2010. 

Papildliteratūra 

1.  Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. SIA Medicīnas apgāds Rīgā. 2008. 

2. Anne G. Perry, Patricia A. Potter, Pocet Guide to Basic Skills and Procedures.The C.V. 

Mosby Company. St. Lois.1990. 

3 Annamma Jacob ,Rekha R, JadHav Sonali Tarachand.Clinical Nursing Procedures: The 

Art of Nursing Practice.Jaypee Brothers. Medical Publishers. New Delhi. 2007. 

4 Nettina Sandra M. Lippincott Manual of Nursing Practice North American Edition 

Hardcover : 2009. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk 

2. http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/

NursingStandards.aspx 

 

http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk/
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStandards.aspx
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStandards.aspx
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 
Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Klīniskā farmakoloģija 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Med202 

Kredītpunkti  3  

ECTS kredītpunkti 4,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 60 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits - 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 60 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par klīniskās 

farmakoloģijas pamatprincipiem, medikamentu 

lietošanu pie dažādām slimībām, medikamentu 

darbību ietekmējošiem faktoriem, pozitīvo un 

negatīvo iedarbību uz organismu, individuālās 

pieejas nozīmi, lietojot medikamentus, atkarībā 

no pacienta veselības stāvokļa, iepriekšējās 

pieredzes, vecuma, īpašiem stāvokļiem un 

ieradumiem (grūtniecība, bērna barošana ar 

krūti, diētas īpatnības, kaitīgie ieradumi u.c.).  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēs 

izprast   pacienta iespējamās problēmas saistībā 

ar medikamentu lietošanu,  medikamenta 

lietošanas mērķus, precīzu medikamentu 

ievadīšanu un pacienta novērošanu, izglītot 

pacientu saistībā ar  medikamentu pareizu 

lietošanu.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Gaļina Biksone 

Priekšzināšanas Med105, VpD110, Vpd111, Med102 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Klīniskās farmakoloģijas pamatprincipi.  L 4 

2. Sāpes un iekaisums. Pacienta ārstēšana un aprūpe L 8 

3.  Pulmonoloģiska pacienta ārstēšana un aprūpe L 8 

4. Antibakteriālas terapijas principi. L 8 

5. Alerģiska pacienta ārstēšana un aprūpe L 2 

6. Centrālas nervu sistēmas traucējumu ārstēšana L 2 

7. Kardiologiska pacienta ārstēšana un aprūpe L 18 

8. Gastroenteroloģiska pacienta ārstēšana un aprūpe L 6 

9. Endokrinoloģiska pacienta ārstēšana un aprūpe L 4 

 Stundas kopā L 60 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

80% lekciju apmeklējums 

 Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (situāciju uzdevumi) (50%) 

2. Eksāmens (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1  Biksone G. Behmanis A. Solis pa solim pacientu konsultēšanā 2 

Zāļu lietošana un ar to saistītās aprūpes problēmas. Otrais, papildinātais un pārstrādātais 

izdevums. Rīga, 2013 

2  Biksone G. Behmanis A. Solis pa solim pacientu konsultēšanā. Rīga, 2011 

3  Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2008 
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Papildliteratūra 

1. Purviņš I., Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. Rīga: Zāļu infocentrs, 2011.  

2. Lippincott’s Nursing 2013 Drug Handbook, Lippincott Williams & Wilkins, Thirty-

Third , 9. 2012.  

3  Davis’s Drug Guide for Nurses. 13th edition . F.A. Davis Company , 2012. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.  Medicīnas žurnāls „Latvijas Ārsts”, Medicīnas žurnāls „Doctus”, Farmācijas žurnāls 

„Materiamedica” 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Rehabilitācija 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods Med305 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Rehabilitācija 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis – sniegt studentiem teorētiskās 

zināšanas un praktiskās iemaņas par galvenajiem 

pamatjautājumiem rehabilitācijā, aprūpes 

pamatuzdevumiem un komandas darba principiem; 

par pacientu kustību funkciju traucējumiem un 

palīdzības sniegšanu par kompensatorām ierīcēm, 

kuras atvieglo pilnvērtīgu ikdienas aktivitāšu 

veikšanu pacientiem pēc dažādām saslimšanām.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students iegūst izpratni 

par rehabilitācijas pamatprincipiem, to 

kopsakarībām. Studentsi spēj izvērtēt dažādas 

pacienta neatkarības līmeņa pakāpes. Students spēj 

patstāvīgi analizēt un vērtēt pacienta stāvokli, 

pielietot pareizos instrumentus un līdzekļus 

rehabilitācijas īstermiņa un ilgtermiņa mērķa 

sasniegšanā. 

Students spēj veikt pacientu pārvietošanu, 

pozicionēšanu, apmācīt pacientus staigāt ar 

palīgierīcēm, ieņemt antalģiskās pozas, veikt 

elpošanas vingrojumus, aktīvās un pasīvās kustības. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Andra Meirēna 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Mzp108, Mzp201, Mzp112, 

Mzp220 
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KURSA PLĀNS 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko nodarbību apmeklējums 

 Kursa vērtējumu veido: 

1. Starppārbaudījumi. 

1.1.  Patstāvīgie darbi (20%) 

1.2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (30%) 

2. Eksāmens (50%); Eksāmenu  drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1.1. un 1.2. punktā. 

Nr. 

p.k. 
Temats 

Nodarbības veids 

L,S 

Plānotais 

apjoms 

stundās. 

   1. Rehabilitacija. Attīstības vēsture. Ārstnieciskās 

vingrošanas priekšmets. 

  L 2 

   2. Ārstnieciskā masāža, tās attīstības vēsture.     L 2 

   3. Fizioterapija pacientu rehabilitācijas procesā 

dažādās klīniskās specializācijās. 

  L 

  P 

10 

10 

   4. Fizioterapija pediatrijā.   L 

  P 

2 

10 

   5. Apdegumi.    L 

  P 

2 

10 

   6. Gerontoloģija.    L 

  P 

2 

10 

 Kopā   L 

  P 

20 

40 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

  1.  Biezā V. (2008) Rehabilitācija (fizioterapija). Mācību materiāls koledžas 3. kursa 

studentiem. R., 57. lpp. 

  2. Gūtengrunners Kr., Glēzeners. Ž.-Ž. (2008) Rehabilitācija, fizikālā medicīna un dabas 

dziedniecība. R.,SIA Nacionālais apgāds, 217. lpp. 

  3. Logina I. (2006) Muguras sāpes. R., SIA Nacionālais apgāds. 368. lpp. 

  4. Amosovs V. (2009) Insults. Labākās rehabilitācijas metodes. R., Zvaigzne ABC, 92. 

lpp. 

  5. Zeidlers I.(2006) Ārstnieciskā masāža. R., Izd. Avotu., 160. lpp. 

Papildliteratūra  

   1. Marybetts S.(2008) Modern hydrotherapy for the massage therapist. NY: Lippincott 

Williams & Wilkins, 310 p. 

   2. Geske R. (2005) Bērna bioloģiskā attīstība. R., RaKa, 314 lpp. 

   3. Osteoporozes diagnostikas, profilakses un ārstēšanas vadlīnijas. (2005) R., Latvijas 

osteoporozes biedrība., 80. lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

  1. Bioloģiskā medicīna. Starptautisks biomedicīnas pētījumu un terapijas žurnāls.   

  2. Andersone I.(2003) Grūtniecības un dzemdību mazā enciklopēdija. R., Jumava, 225. 

lpp. 

  3. http://mpic.vi.gov.lv/files/LMK-18-Rehabilitacija.doc 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Porfilaktiskā medicīna 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods Med306 

Kredītpunkti  1  

ECTS kredītpunkti 1,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 20 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits - 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis sniegt teorētiskas zināšanas par 

sabiedrības veselību, veselības veicināšanas  

pamatprincipiem, veidiem, veselības 

veicināšanas programmas plānošanas 

pamatelementiem, veselības veicināšanu 

dažādās vidēs, to saistību ar sociāli - 

ekonomiskiem epidemioloģiju un veselības 

statistiku. Izpratni par sabiedrības veselības 

problēmām, to iemeslu izpratni.  HIV/AIDS,  

novecošanu un vecuma jēdzienu, atkarības 

vielām un to radītiem draudiem un sekām 

sabiedrības veselībai. Profilaktiskā medicīna, 

kā sabiedrības veselības svarīga sastāvdaļa. 

 

 

 

Sekmīgi apgūstot kursu, students spēj: 

izprast un pārzināt sabiedrības veselības 

pamatjēdzienus, veselības aprūpes 

pamatjēdzienus, veselības veicināšanas 
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Rezultāti  

 

 

 

jēdzienu un profilaktiskās medicīnas 

pamatprincipus un nozīmīgumu. 

Izprast dažādu sabiedrības grupu esošās un 

iespējamās veselības problēmas; 

izprast atkarības vielu, novecošanas un citus 

riska faktorus veselībai kā sabiedrības 

veselības problēmu. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Olga Ņikitina 

Priekšzināšanas VpD112, VpD113, Mzp108 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Sabiedrības veselības un veselības veicināšanas 

pamati. Sabiedrības veselības un veselības 

veicināšanas programmas plānošanas 

pamatelementi. 

L 4 

2. Profilakse un tās līmeņi Atkarības vielas, atkarības 

veidi un to draudi sabiedrībai. veselības statistika. 

Infekcijas slimību epidemioloģijas pamatjēdziens 

un epidemioloģiskā situācija un izplatība Latvijā, 

Eiropā. 

L 6 

3. Profilaktiskā medicīna, tās sastāvdaļas un etapi. 

Specifiskā infekcijas slimību profilakse – 

vakcinācija. 

L 4 

4.  Veselības veicināšana dažādās vidēs, aprūpe 

mājās 

L 2 

5.  Neinfekcijas slimības. Riska faktori sabiedrības 

veselībā. 

L 4 

 Stundas kopā L 20 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 
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1. Patstāvīgais darbs (50%) 

Patstāvīgā darba laikā studenti raksta referātu par aktuālu sabiedrības veselības problēmu Latvijā. 

Patstāvīgā darba vērtēšanas kritēriji: Tēmas pamatojums Kreatīvā pieeja un redzējums kā 

problēma var tikt risināta. 

2. Ieskaite  (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. R.: Nacionālais apgāds, 2009. 

2. I. Kalniņa. Rokasgrāmata sabiedrības veselība māsām: mācību līdzeklis māsām-R. 

MPIC, 1999.g – 150lpp. 

3. M. Baltiņš. Lietišķā epidemioloģija. Zinātne, 2003.g – 352lpp. 

Papildliteratūra 

1. Tirāns E. Mazjānis I. HIV infekciju un AIDS. R.: 2001./2002. 

2. Tirāns E. Mazjānis I. Vakcinācija, imūnsistēma, antimikrobiskā infekciju profilakse. 

2001./2002. 

3. Mazjānis I., Tirāns E. Infekcijas slimības rokasgrāmata. R.: 2006. 

4. Vīksna L. Vakcinācija. R.: Nacionālais apgāds, 2008. 

5. Vīksna L. Infekcijas slimības. Medicīnas apgāds. 2011. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. www.vec.gov.lv/  

2. www.who.int/en/  

3.  www.vm.gov.lv/  

4.  www.csb.gov.lv  

5.  www.tuberculosis.lv/ 

6. http://www.dr.lv/links.php3 - norādes uz interneta resursiem par medicīnu; 

7. http://www.undp.riga.lv/pvo/saturs.html - PVO Latvijā; 

http://www.vec.gov.lv/
http://www.who.int/en/
http://www.vm.gov.lv/
http://www.csb.gov.lv/
http://www.tuberculosis.lv/
http://www.dr.lv/links.php3
http://www.undp.riga.lv/pvo/saturs.html
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8. http://www.likumi.lv/    -  MK normatīvie akti. 

9. http://www.liis.lv/vid_ves/  – vide, veselība 

 

http://www.liis.lv/vid_ves/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Radioloģijas pamati un biofizika 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods Med307 

Kredītpunkti  1 

ECTS kredītpunkti 1.5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 20 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits - 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis – sniegt studentiem teorētiskās 

zināšanas par jonizējošo starojumu un tā 

pielietojumu medicīnā. Veidot izpratni par 

jonizējošā starojuma avotiem, izpranti par 

organisma biofiziskās darbības pamatiem 

Orientēties diagnostiskās radioloģijas 

izmeklēšanas metodēs, spēt tās raksturot. 

Izprast nepieciešamību pareizi sagatavot 

pacientus pirms diagnostiskās radioloģijas 

izmeklējumiem, tā sekmējot kvalitatīvu 

pacientu diagnostiku.  

 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot kursu, students iegūst 

izpratni par jonizējošā starojuma pielietojumu 

diagnostikā. Spēj raksturot jonizējošā 

starojuma avotus un to pamatdarbības 

principus. Students izprot nepieciešamību 

radiācijas drošības un aizsardzības pasākumu 

pareizai pielietošanai. Iegūst zināšanas par 
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kontrastvielu pielietojumu diagnostiskajā 

radioloģijā. Students prot saskatīt biofizikas 

zināšanu nepieciešamību un nozīmi 

radioloģijā. Sekmīgi apgūstot kursu, students 

spēj orientēties diagnostiskās radioloģijas 

izmeklējumu iespējās un izprot nepieciešamību 

sekmīgai sadarbībai starp klīniku, ambulatoro 

dienestu speciālistiem un radioloģisko 

dienestu, tā veicinot kvalitatīvu pacientu 

diagnostiku un aprūpi.   

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Anita Šterna 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Mzp213 

 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Rentgenoloģijas vēsture. Rentgena staru avoti, to 

darbības pamatprincipi un pielietojums medicīnā. 

L 2 

2. Kontrastvielu pielietojums diagnostiskās 

radioloģijas izmeklējumos.  

L 2 

3. Diagnostiskās radioloģijas izmeklējumi L 6 

4. Staru terapijas veidi un metodes L 2 

5. Biofizikas zinātņu uzdevumi un  mijiedarbība ar 

medicīnu 

L 4 

6. Bioenerģētiskie mehānismi. Kinētiskā enerģija. 

Potenciālā enerģija 

L 4 

 Stundas kopā L 20 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

80% lekciju  apmeklējums, students papildus patstāvīgi gatavo referātu  par tēmu, kuru nav 

noklausījies 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Sagatavots un prezentēts priekšlasījums par studenta izvēlēto tēmu (radioloģiskās 

izmeklēšanas metodes) (50%) 

2. Studiju kursa galīgais vērtējums – Ieskaite (tests) (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Nemiro J., Amoliņš A., Lindenbratens L., Rentgenoloģija un 

radioloģija.,Zvaigzne,Rīga,1973 

2. Nemiro J., Amoliņš A., Medicīniskā rentgenoloģija., Zvaigzne, Rīga, 1983 

3.  Nemiro J., Latvijas rentgenoloģija laikmeta griežos., AML/RSU, Rīga, 1999. 

4. Apinis P, Cilvēks.  Nacionālais medicīnas apgāds- R., 1999. 

Papildliteratūra 

1. Landaua – Tilkina S., Radiācija un dzīvība., Liesma, Rīga, 1978 

2. Millers A., Rūse I., Vispārīgā radiobioloģija un praktiskā radioekoloģija., Zvaigzne, 

Rīga, 1995 

3. Kaļķis V., Roja Ž., Riska faktori darba vidē., Elpa, Rīga, 2001 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Likums., Par radiācijas drošību un kodoldrošību, Rīga, 2000 

2. Latvijas republikas ministru kabinets., Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo 

starojumu medicīniskajā apstarošanā. Noteikumi nr. 97,Rīga,2002 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Aprūpes filozofija, profesionālā ētika 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Mzp112 

Kredītpunkti  2  

ECTS kredītpunkti 3  

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

0 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas: 

par pasaules un Latvijas māsu prakses 

vēsturi, pamatjēdzieniem aprūpē - cilvēks, 

vide, veselība, aprūpe, pašaprūpe, aprūpes 

procesu, kritisko domāšanu, transkulturālo 

aprūpi tās ietekmējošiem faktoriem, drošas 

vides nozīmi pacientu aprūpē, aprūpes 

ētiku,vērtībām pacientu aprūpē,  

profesionālām kompetencēm, pacienta 

pienākumiem un tiesībām, tādejādi attīstot 

studenta profesionālās kompetences un 

veicinot studenta kritisko domāšanu, par 

māszinību teoriju vēsturiskiem attīstības 

posmiem, teoriju, kā māsu prakses, izglītības 

un pētniecības pamatu, teoriju autoriem,  

veidiem, galveniem  jēdzieniem teorijās, 

teoriju attīstības perspektīvām, tādejādi 



167 

 

attīstot studenta spēju analizēt teorijas un 

izprast to praktisko nozīmi. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj:  

aprakstīt Latvijas un pasaules māsu vēsturē 

profesionālās vērtības, kurām ir būtiska   

nozīme māsu darbā mūsdienās, 

izskaidrot  aprūpes galvenos jēdzienus, 

aprūpes procesu un tā pielietošanas iespējas, 

atpazīt ētiskas problēmas un  principus 

aprūpē, kas pamato māsas praksi un veido 

vadlīnijas māsu ētikas kodeksam, identificēt 

kultūras faktorus, kas ietekmē aprūpi un 

veselību, izskaidrot kritiskās domāšanas 

nozīmi aprūpes procesa realizācijā, 

izprast māszinību teoriju rašanos principus, 

attīstību un to  nozīmi praksē, izglītībā, 

pētniecībā, saprast teoriju analīzes un 

novērtēšanas pamatprincipus. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Maruta Šiliņa 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 

 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Pasaules un Latvijas māsu prakses vēsture. Māsas 

profesijas tēls un sociālais statuss sabiedrībā. 

L 2 

2. Pamatjēdzieni aprūpē. L 4 
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3. Aprūpes process. Aprūpes dokumentācija. L 4 

4. Transkulturālās aprūpes pamati. L 4 

5. Ētikas principi aprūpē. L 4 

6. Māsas tiesības un pienākumi. Pacienta tiesības un 

pienākumi 

L 2 

7. Māsas lomas un funkcijas. Aprūpes modeļi. L 2 

8. Kritiskā domāšana aprūpes procesā L 4 

9. Drošība pacientu aprūpē: pacnients, vide, māsa L 4 

10. Māszinības teorijas -  māsu prakses, izglītības un 

pētniecības pamats.  Māszinību teoriju vēsturiskie 

attīstības posmi 

L 4 

11. Teoriju veidi,  autori. Galvenie jēdzieni teorijās.  L 4 

12. Teoriju novērtēšana, saprotamība un analīzes   

nepieciešamība. Teoriju praktiskā un teorētiskā  

nozīme 

L 2 

13.    

 Stundas kopā L 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Starppārbaudījumi: 

1.1.Profesionālās vērtības māsu praksē (1-2 lpp.) (10%) 

1.2.Māsu prakses vēsturiskie attīstības posmi Latvijā, Pasaulē. (2-3 lpp.) (10%) 

1.3.Aprūpes  situācijas analīze, pamatojoties uz aprūpes procesu un pamatojot to  ar ētikas 

principu ievērošanu. (3-4 lpp.) (30%) 

2. Studiju kursa galīgais vērtējums – rakstveida  eksāmens atbilstoši kursa programmai (vērtējums 

ballēs) (50%) 

Iespēja kārtot ieskaiti, ja iegūts  pozitīvs vērtējums 1. nosacījumā. 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Šiliņa M., Dāboliņa D. Ievads aprūpē .- Rīga: LPASKCI,1998.-123 lpp 

2. Šiliņa M., Dupure I. Pacientu izglītošana- māsas kompetence.-R.: Nacionālais 

apgāds,2009.-104 lpp 

Papildliteratūra 

1. Priede-Kalniņa Z. Māsas prakse, pamatota teorijā.- Milwauke, Hertage 

Printing/Graphics, 1998. - 210 lpp. 

2. Granuma V. Pacienta izglītošana.- R.: MPIC, 1998. - 99 lpp 

3. Ēnforsa M., Ērenberga A.,Torela-Ekstrada I. VIPS modelis pacientu aprūpes 

dokumentēšanā.- R.: Jumava, 2004.-139 lpp. 

4. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata R.: Jumava, 2001.- 1414lpp. 

5. Mācību materiāli par māsu praksi.- LEMON, PVO, Kopenhāgena 1. daļa, 9. 

daļa 1998 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. www.nursingethics.ca  

2. www.nursingworld.org 

3. www.thenursingsite.com  

4. www.nursingtheory.net/  

5. www.healthsci.clayton.edu/eichelberger/nursing.htm       

 

http://www.nursingethics.ca/
http://www.nursingworld.org/
http://www.thenursingsite.com/
http://www.nursingtheory.net/
http://www.healthsci.clayton.edu/eichelberger/nursing.htm
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Pacientu novērtēšana 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Mzp108 

Kredītpunkti  2  

ECTS kredītpunkti 3  

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis – sniegt studentiem zināšanas par 

pacienta objektīvo un subjektīvo novērtēšanu; 

instrumentālām un laboratoriskām 

izmeklēšanas metodēm un pacienta 

sagatavošanas principiem. Izprast un spēt 

atpazīt elpošanas, sirds – asinsvadu, kuņģa – 

zarnu trakta, nieru un urīnizvadsistēmas 

simptomus un sindromus, to etioloģiskos 

faktorus.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:  

iegūt objektīvo un subjektīvo informāciju; 

veikt iegūtās informācijas dokumentāciju un 

pacienta vispārējā stāvokļa novērtēšanu un 

izprast orgānu sistēmu darbības traucējumu 

subjektīvos un objektīvos simptomus un 

sindromus;  

sagatavot pacientu dažādām instrumentālajām 

un laboratoriskajām izmeklēšanām, pamatot un 

skaidrot sagatavošanas nepieciešamību 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Linda Alondere  

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Mzp112 

 

KURSA PLĀNS 



171 

 

Nr.p.k. Temats 

Nodarbības 

veids 

L, S, P 

Plānotais 

apjoms stundās 

1.  Pacienta novērtēšana.  

Slimības attīstības cēloņi, iznākums un riska 

kategorijas.  

L  

 

2 

 

2.  Anamnēze.  L 

P 

4 

5 

3.  Pacienta objektīvā izmeklēšana izmantojot fizikālās 

izmeklēšanas metodes. 

L 

P 

4 

10 

4.  Galvenie simptomi un sindromi,  kas norāda uz 

orgānu sistēmu traucējumiem, to attīstības galvenie 

cēloņi, pacienta novērtēšana.  

L 

P 

4 

5  

5.  Instrumentālās izmeklēšanas metodes. Pacienta 

sagatavošana.  

L  

P 

4 

20 

6.  Laboratoriskā izmeklēšana.  L  

 

2 

 

 Kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

75% lekciju apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Referāts kādā no lekciju tēmām (2-3 lpp.) (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1. un 2. punktā. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Balode A. Laboratoriskā diagnostika. – Rīga: Nacionālais apgāds, 2008.  

2.  Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. – Rīga: Nacionālais apgāds, 

2005.  

3.  Propedeitika. sast. G. Orļikovs, K. Pičkurs. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2009.  
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Papildliteratūra 

1. Kovša O., Orļikovs G. Vizuālie simptomi iekšķīgo slimību klīnikā. – Rīga: Zvaigzne, 

1978.   

2. Medicīnas aprūpes rokasgrāmata. – Rīga: Jumava, 2001. 

3. Leja J. Pacients  un veselības kontroles testi. – Rīga: AML, 1996.  

4.  Энциклопедия клинического обследования больного: пер. с англ. – Москва: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998. (A Guide to Physical Examination and History Taking) 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Auscultation. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002226.htm 

2. Palpation. http://www.rnceus.com/resp/resppalp.html 

3.  www.allnurses.com 

 

http://www.rnceus.com/resp/resppalp.html
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Aprūpes process  

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Mzp201 

Kredītpunkti  2  

ECTS kredītpunkti 3  

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Kursa mērķis – sniegt studentiem teorētiskās 

un praktiskās zināšanas par veselīga un 

pilnvērtīga uztura nozīmi un orgānu sistēmu 

darbības novērtēsanas rezultātā iegūto datu 

analīzi  un padomdošanas nepieciešamību 

savas kompetences ietvaros, zināšanas par 

psihosociālajām un garīgajām vajadzībām, 

māsas lomu to nodrošināšanā. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: 

novērtēt uztura uzņemšanas principus, dot 

padomus par veselīga uztura pamatprincipiem 

atbilstoši vecumgrupai; novērtēt pacienta 

vajadzības visās orgānu sistēmās un līmeņos 

ņemot vērā pacienta fizisko, emocionālo un 

psihisko stāvokli un veikt profilaktiskos 

pasākumus izglītojot un sadarbojoties ar 

pacientu, risinot radušos traucējumus.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Linda Alondere  

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Mzp108, Mzp112  
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KURSA PLĀNS 

Nr.p.k. Temats 

Nodarbības 

veids 

L, S, P  

Plānotais 

apjoms stundās 

1. Galvenās vesela cilvēka pamat – un psihosociālās 

vajadzības. 

L  

 

2 

 

2. Dietoloģijas pamati. Veselīgs uzturs. Barošanās 

stāvoklis.  

L  2 

3. Aktivitāte, atpūta un miegs – veselīga dzīvesveida 

sastāvdaļa 

L 

P 

4 

10 

4. Elpošanas un sirds asinsvadu sistēmas fizioloģiskās 

norises skābekļa padeves nodrošināšanā.  

L 

P 

2 

5 

5. Šķidruma un elektrolītu nozīme organisma dzīvības 

procesu nodrošināšanai.  

L 

P 

2 

5  

6. Izvadsistēmu (urīna, KZT, termoregulācijas sistēmas) 

darbības nodrošināšana.  

L  

P  

4 

10 

7. Normalitāte un galvenās psihosociālās vajadzības, to 

nodrošināšanas nepieciešamība. 

L  

 

2 

 

8. Garīgās vajadzības L 

P  

2 

10  

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

75% lekciju apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Referāts kādā no lekciju tēmām (2-3 lpp.) (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1. un 2. punktā. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1.   Jankovskis G. Skelets kustībā un veselība. Rīgas: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 

2. Limba N. Miegs. Rīga: Nacionālais apgāds, 2005. 
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3. Medicīnas aprūpes rokasgrāmata. – Rīga: Jumava, 2001.  

4. Šiliņa M., Dupure I. Pacientu izglītošana – māsas kompetence. – Rīga: Nacionālais 

apgāds,  2009. 

5. Neimane L., Zariņs Z. Uztura mācība. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  

Papildliteratūra 

1. Kaupužs A. Fiziskās aktivitātes gados veciem cilvēkiem. Rēzekne: RA izdevniecība, 

2009.  

2. Aberberga - Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. 

Rīga: Medicīnas apgāds, 2008.  

3. Kalorijas. Sast. autoru kolektīvs. – Rīga: Jumava, 2000.  

4. Oberbeils K. Ūdens – dzīvības eliksīrs. – Rīga: Jumava, 2004.    

5. Stetems B. Zini, ko tu pērc! E-vielu labirints. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Physical activity. http://www.who.int/topics/physical_activity/en/  

2. Patient Care Process. http://www.pamf.org/joints/care/ 

3. Physical activity.  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_183_6_en.pdf 

4. Your Guide to Healthy Sleep. http://www.medicinenet.com/sleep/article.htm 

5.  GainHope. http://gainhope.com/hope/test_form.cfm 

6. http://www.svarakabineti.lv/index2.php?id=23#rezultats  

7. http://www.dieta.lv/index.php?do=5  

8. http://www.ploome.com/lat/pareizs-uzturs/kalorijupaterins.html 

9. http://www.ploome.com/lat/pareizs-uzturs/kalorijukalkulators.html 

 

 

 



176 

 

APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Aprūpe veselības traucējumu gadījumos  

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Mzp212 

Kredītpunkti  2  

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Kursa mērķis – sniegt studentiem teorētiskās 

un praktiskās zināšanas par aprūpi akūtu un 

hronisku orgānu sistēmu darbības traucējumu 

gadījumos; veicināt aprūpes dokumentēšanu un 

aprūpes darbību izvērtēšanu; veicināt 

kompetences attīstību stāvokļa mazināšanas 

un/vai novērtēšanas rezultātu analīzē un 

pacienta un viņa tuvinieku izglītošanā.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: 

novērtēt pacientu, veikt pacienta un viņa 

tuvinieku izglītošanu veselības traucējumu 

mazināšanai un/vai novēršanai; novērtēt un 

analizēt iegūtos datus, ņemot vērā pacienta 

fizisko, emocionālo un psihisko stāvokli, un 

dokumentēt tos aprūpes plānā, izvirzot aprūpes 

problēmas, mērķus un darbības mērķa 

sasniegšanai prioritārā secībā.    

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Linda Alondere  

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Mzp112, Mzp108, Med102 
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KURSA PLĀNS 

Nr.p.k. Temats 

Nodarbības 

veids 

L, S, P 

Plānotais 

apjoms stundās 

1.  
Aprūpes process. Aprūpes problēma. Aprūpes 

dokumentēšana.   

L  

P 

2 

5 

2.  Aktivitātes, atpūtas un miega vajadzību nodrošināšana 

akūtu un hronisku veselības traucējumu gadījumā 

L  

P  

2 

10 

3.  Uztura uzņemšanas problēmas: pacientu novērtēšana, 

aprūpe, izglītošana un tās izvērtēšana. Enterālā un 

parenterālā barošana. Vielmaiņas saslimšanas. 

L  

P  

2 

5 

4.  Akūtas un hroniskas problēmas organisma apgādē ar 

skābekli, pacientu novērtēšana, aprūpe, izglītošana un 

tās izvērtēšana šo problēmu gadījumā:  

L  

P  

4 

5  

5.  Šķidruma uzņemšanas un līdzsvara nodrošināšanas 

traucējumi, ar tiem saistītās problēmas.  

L 

P 

2 

5 

6.  Organisma izvadsistēmu darbības traucējumi. L 

P 

4 

5 

7.  Sāpes. Pacientu ar sāpēm aprūpe.  L 

P 

4 

5  

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

75% lekciju apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Prakses laikā izstrādāta aprūpes plāna prezentācija(30%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (20%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1. un 2. punktā. 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra  

1. Loginas I.redakc.Sāpes.-Rīga:Medicīnas apgāds,2013. 

2. Sparks R.S, Taylor R.C.M. Nursing diagnosis: Pocket guide. USA: Lippincott 

Williams&Wilkins, 2011.  

3. Medicīnas aprūpes rokasgrāmata. – Rīga: Jumava, 2001.  

4. Neimane L., Zariņs Z. Uztura mācība. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  

5. Šiliņa M., Dupure I. Pacientu izglītošana – māsas kompetence. – Rīga: Nacionālais 

apgāds, 2009. 

Papildliteratūra 

1. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. –Rīga: Karena, 2008.  

2. Ehnfors M. VIPS modelis pacientu aprūpes dokumentēšanā. – Rīga: Jumava, 2004.  

3. 
Iļķēns G. Sāpju patoģenēzes mehānismi. Medikamentozās terapijas iespējas. – 

Valmiera: SIA Lapa, 2003. 

4. Internās aprūpes māsas pamatspecialitāte./Latvijas universitāte. -  Rīga: Nacionālais 

apgāds, 2009.  

5. Selga G. Enterālā ēdināšana. – Rēzekne: Latgales druka, 2009 

6. Ackley B.J, Ladwig G.B. Nursing Diagnosis Handbook. An Evidence – Based Guide to 

Planning Care.- Ninth Edition. - USA: Elsevier Mosby, 2011.  

7. Gulanick M., Myers J.L. Nursing Care Plans. Diagnosis, Interventions, and Qutcomes. – 

USA: Elsevier Mosby, 2011. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Care plan. http://www.nhs.uk/CarersDirect/guide/assessments/Pages/Thecareplan.aspx 

2. Patient Care Process. http://www.pamf.org/joints/care/ 

3. Žurnāls „Latvijas Ārsts”  

4. Žurnāls „Doctus” 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Aprūpe internā medicīnā 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Mzp213 

Kredītpunkti  5 

ECTS kredītpunkti 7,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 160 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 120 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis – sniegt studentiem teorētiskās 

zināšanas par slimību epidemioloģiju, 

etioloģiju, riska faktoriem, klīniskām 

izpausmēm, komplikācijām, diagnostikas 

metodēm, ārstēšanas principiem un aprūpes 

problēmām. Attīstīt praktiskās iemaņas vācot 

slimības anamnēzi, izvērtējot objektīvos datus, 

laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas, 

tādejādi veicinot studentu klīnisko domāšanu. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students iegūst 

izpratni par slimības riska faktoriem, etioloģiju 

un patoģenēzi, pamatvajadzību izmaiņām 

saistībā ar patoloģisko procesu. Students 

patstāvīgi spēj izvērtēt slimības 

simptomus/sindromus un diferencēt tos pēc 

smaguma un bīstamības pakāpes. Students spēj 

definēt aprūpes problēmas saistībā ar cēloņiem, 

prognozēt potenciālās problēmas, ņemot vērā 

slimības īpatnības, pamatvajadzību izmaiņas. 

Students iegūst izpratni par laboratoriskām un 

instrumentālām izmeklēšanas metodēm, spēj 

skaidrot medikamentozās terapijas mērķus un 

analizēt rezultātus.   

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori I.Tarelkina, G.Dzelme 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Med105, VpH101, Med102  

 



180 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Elpošanas sistēmas slimības. L 

P 

8 

20 

2. Kardiovaskulārās sistēmas slimības. L 

P 

12 

30 

3. Gremošanas orgānu slimības. L 

P 

4 

15 

4. Nieru un urīnceļu slimības. L 

P 

4 

15 

5. Endokrīnās sistēmas slimības. L 

P 

4 

20 

6. Kaulu un muskuļu sistēmas slimības. Saistaudu 

slimības. 

L 

P 

4 

10 

7. Asinsrades sistēmas slimības. L 

P 

4 

10 

 Stundas kopā L 

P 

40 

120 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1.    Pozitīvs vērtējums 2 starppārbaudījumos (30%) 

2.    Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos  

3.    Eksāmens (70%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. 

 

Biksone G. Solis pa solim pacientu konsultēšanā. - Rīga : Aptiekas un Partneri, 2013.  

2. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. 1.grāmata. – SIA “KERENA”, 2008. 

2. grāmata –SIA “KERENA”, 2008. 

3. Paudere u. c.  Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2001 

4. A. Lejnieka red. Klīniskā medicīna. Pirmā grāmata, 2010.  

Papildliteratūra 

1. V. Lazovska red. Praktiskā alergoloģija. LU Akademiskais apgāds, 2009. 

2. Cīrule I. Bronhiālās astmas stabilas slimības remisijas rādītāji un labas dzīves kvalitātes 

sniegšana. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2009. 

3. Pētersons u. c. Kā atklāt un ārstēt nieru slimības. Ā. Pētersona autorizdevums, 1998. 

4. Helds A. Klīniskā endokrinoloģija. Rīga, SIA REVI – 2. 2000. 312. lpp. I daļa; 2002. II 

daļa. 

5. A. Kalvelis. Kardioloģija. Informācijas materiāli. Rīgas SU Iekšķīgo slimību katedra, 

Rīga, 2005. 

6. A. Kalvelis. Pneimonoloģija. Informācijas materiāli. Rīgas SU Iekšķīgo slimību katedra, 

Rīga, 2012. 

7. Skuja N u.c. Praktiska gastroenteroloģija un hepatoloģija.- R., Zvaigzne ABC, 1999.-

538lpp. 

8. Lejniece S. Klīniskā hematoloģija. Rīga, Nacionālais apgāds, 2002. 

9. Danilans A. hroniskās aknu slimības 1.grāmata. – R., MA, 2009.- 391lpp. 

2. grāmata – R., MA, 2010 -263lpp. 

10. Hipertensijas novērtēšana un ārstēšanas vadlīnijas 2003.- R., Latvijas Hipertensijas un 

Kardiologu biedrība, 2003.-85lpp. 
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11. Konrāde I. 2. tipa cukura diabēta terapijas principi un to pielietošana pacientu ārstēšanā 

un aprūpē. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2009.  

 

12.. Nursing the cardiac patient / edited by Melanie Humphreys. - Chichester, West Sussex, 

UK : Wiley-Blackwell, 2011. 

13. Nursing care of the hospitalized older patient / edited by Terry Mahan Buttaro and Kate 

Barba. - Ames, Iowa : John Wiley & Sons, 2013. 

14. Ralph, Sheila Sparks. Sparks and Taylor's nursing diagnosis pocket guide. - Philadelphia 

: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2011.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls „Latvijas Ārsts”  

2. Journal of Advanced Nursing : Advancing knowledge for practice and policy wordwide 

/ editor-in-chief Nancy Roger Watson. - Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd, 2013.  

3. Žurnāls „Doctus” 

4. Medicus Bonus : MB : vienkārši par ārsta pasaulē svarīgo (2011)- Rīga : Veselības 

aprūpes fonds, 2011. 

5. Freebooks4Doctors: http://www.freebooks4doctors.com/ 

6. Pubmed biomedical textbooks : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books 

7. Martindale’s  Health Science Guide: http://www.martindalecenter.com/HSGuide.html 

8. Free Medical Journals: http://www.freemedicaljournals.com 

9. HighWire press: http://higwire.stanford.edu 

10. BiomedCentral: http://www.biomedcentral.com/ 

11. PubMed Central: http://www.pubmedcentral.nih.gov 

12. PubMed - Zinātnisko medicīnas publikāciju bibliogrāfiska datubāze (brīvieejas): 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez  

13. GoPubMed: http://gopubmed.com/web/gopubmed/1?WEB10O00h00100090000  

http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books
http://www.martindalecenter.com/HSGuide.html
http://www.freemedicaljournals.com/
http://higwire.stanford.edu/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://gopubmed.com/web/gopubmed/1?WEB10O00h00100090000
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14. http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/  

15. http://www.tripdatabase.com/index.html  

16. http://sumsearch.org/  

 

http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/
http://www.tripdatabase.com/index.html
http://sumsearch.org/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Pacientu aprūpe vispārīgā un speciālā 

ķirurģija 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Mzp215 

Kredītpunkti  3  

ECTS kredītpunkti 4,5  

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 100 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 80 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskas 

un praktiskas zināšanas par vispārīgo un 

speciālo ķirurģiju, galvenajām aprūpes 

problēmām, iespējamām komplikācijām pie 

dažādām ķirurģiskām saslimšanām un pacientu 

aprūpi; sniegt zināšanas par onkoloģisku 

pacientu aprūpi un ārstēšanas metodēm.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, students spēj: 

izprast ķirurģisko pacientu aprūpes īpatnības, 

veikt pacientu novērtēšanu, aprūpes problēmu 

noteikšanu, problēmu risināšanu un aprūpes 

izvērtēšanu; orientējas jaunākajās ķirurģiskās 

ārstēšanas un diagnostikas metodēs. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors B. Druvmale - Druvleja 

Priekšzināšanas Mzp112, Med106, Mzp108 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ķirurģisko pacientu aprūpes pamati L 2 

2. Perioperatīvā aprūpe.  L 

P 

2 

15 

3. Asiņošana  L 1 

4.  Brūču aprūpe L 

P 

4 

10 

5. Ķirurģiskā infekcija L 2 

6. Onkoloģisku pacientu aprūpe L 

P 

2 

10 

7. Traumatiskie bojājumi un pacientu aprūpe L 

P 

1 

5 

8. Gastrointestinālā trakta ķirurģiskās saslimšanas un 

pacientu aprūpe 

P 10 

9. Žultsceļu un aizkuņģa dziedzeru ķirurģiskās 

saslimšanas un pacientu aprūpe 

P 5 

10. Proktoloģiskās ķirurģiskās saslimšanas, pacientu 

aprūpe, iespējamās komplikācijas 

P 2 

11. Uroģenitālās sistēmas un reproduktīvās sistēmas 

ķirurģiskās saslimšanas, pacientu aprūpe, 

iespējamās komplikācijas 

P 3 

12. Asinsvadu ķirurģiskās saslimšanas L 

P  

2 

3 

13. Endokrīnās sistēmas ķirurģiskās saslimšanas, 

ķirurģiskās ārstēšanas metodes, pacientu aprūpe, 

iespējamās komplikācijas 

P 5 

14. Plastiskā ķirurģija, pacientu aprūpe, iespējamās 

komplikācijas 

P 2 

15. Transfuzioloģija L 

P 

4 

10 

 Stundas kopā L  

P 

20 

80 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Starppārbaudījumi 

1.1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgā darbā- referāts par tēmu,,  Onkoloģisku pacientu 

aprūpes īpatnības” 4-5 lpp. (20%) 

1.2. Pozitīvs vērtējums rakstiskā testā (20%) 

1.3. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (20%) 

2.  Eksāmens (40%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Gardovskis J. u.c., “Ķirurģija”, J. Gardovska redakcija, Rīga: Latvijas Medicīnas 

Akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Ķirurgu Asociācija, 2001.g., 648 lpp 

2. Paudere I.u.c.”Aprūpes rokasgrāmata”, Rīga: „Jumava”, 2001, 1415 lpp 

3. Autoru kolektīvs – DR. Hab. Med.D.Baltiņas vadībā, Klīniskā onkoloģija – Zvaigzne, - 

1999., 533lpp 

4.  E. Kalnciema, Onkoloģija māsām, - Nacionālais medicīnas apgāds – 2002., 159 lpp 

5.  Latvijas Universitāte autoru kol. Ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitāte, mācību 

materiāls. Rīga: Nacionālais apgāds, 2009,519 lpp.  

Papildliteratūra 

1. Lācis Almants, Lācis Gundars, Mazā klīniskā traumatoloģija un ortopēdija. Augšējās 

ekstremitātes un plecu joslas kaulu lūzumi, J. Rozes apgāds, 2007, 200 lpp. 

2. D.Baltiņa, Ko derētu zināt par vēzi, - Zinātne, - 2000. 142 lpp 

3. J. Gardovskis u.c. „Bērnu ķirurģija”, Prof. A. Pētersona redakcija, SIA Nacionālais 

apgāds, 2005.g. 695 lpp 

4. Brila A. Infekciju slimību epidemioloģija. Rīga: Nacionālais apgāds, 2003 

5.  Gārša I. Ievads neiroķirurģijā. Rīga: Nacionālais apgāds, 2008, 

6.  Prof. J.Gardovska red. Modernās tehnoloģijas ķirurģijā, Latvijas ķirurgu asociācija, 

1999. 
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Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls „Doctus” „Latvijas Ārsts”, periodika 

2. www.talakizglitiba.lv ESF realizēto kursu mācību materiāli. 

3.  Rosemary Pudner. Nursing the Surgical patient. Second edotion. Toronto: Elsevier. 

2005, 542p.  

4. Cynthia Spry. Esentials of Perioperative Nursing, Therd edition. Toronto: Jones and 

Bartlett publishers, 2005,348 p. 

5. Medscape [homepage on the Internet ]Available from: http://www.medscape.com 

6. PubMed [homepage on the Internet ]Available from: http://www.pubmed.com 

 

http://www.talakizglitiba.lv/
http://www.medscape.com/
http://www.pubmed.com/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Aprūpe dzemdniecībā un ginekoloģija 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Mzp 216 

Kredītpunkti  2  

ECTS kredītpunkti 3  

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

40 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 

20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Kursa mērķis ir papildināt esošās un iegūt jaunas 

zināšanas par: 

sievietes aprūpi ginekoloģisko saslimšanu 

gadījumā un sarežģījumiem grūtniecības, 

dzemdību un pēcdzemdību periodā un 

neatliekamās palīdzības pasākumiem. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj: 

identificēt galvenās slimības vai sindroma 

pazīmes, kurām parādoties, nekavējoties jāveic 

sievietes hospitalizācija, sniegt  neatliekamo 

medicīnisko palīdzību ginekoloģisko saslimšanu, 

grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā, 

identificēt  iespējamās komplikācijas, savlaicīgi 

tās atpazīt, izglītot sievietes ar grūtniecību un 

dzemdībām saistītajos jautājumos, veikt aprūpes 

darbības grūtniecības izraisīto problēmu 

mazināšanai, veikt ginekoloģisko saslimšanu 

profilakses darbu visa vecuma sievietēm. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Ilona Babre 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Mzp108, Mzp114 
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KURSA PLĀNS 

Nr.p.k. Temats Nodarbības 

veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Patoloģijas agrīnā grūtniecības laikā. 

Grūtniecības izraisītie sarežģījumi. 

L 

 

2 

 

2. Ekstragenitālās saslimšanas, grūtniecība un 

aprūpe 

L 

P 

2 

10 

3.  Augļa ūdeņu patoloģija L 2 

4. Daudzaugļu grūtniecība. Augļa patoloģiskas 

guļas. Neiznesta un pārnesta grūtniecība. 

Dzemdību darbības anomālijas. 

L 

P 

2 

5 

5.  Kritiskie stāvokļi dzemdniecībā. Instrumentālas 

un operatīvas dzemdības 

L 

P 

2 

10 

6. Pēcdzemdību komplikācijas. Dzimumorgānu 

nepareizas guļas, noslīdējumi. 

L 

P 

2 

5 

7. Menstruālā cikla traucējumi. Neiroendokrīnie 

traucējumi. Seksuālās funkcijas traucējumi. 

Neauglība. 

L 

 

2 

8. Dzimumorgānu infekcijas. Endometrioze. 

Policistisku olnīcu sindroms. 

L 

 

2 

9. Priekšvēža saslimšanas. Ļaundabīgie audzēji 

ginekoloģijā. Krūts dziedzera ļaundabīgie 

audzēji. 

L 

P 

2 

5 

10. Dispanserizācijas grupas. Labdabīgie audzēji 

ginekoloģijā.  

L 

P 

2 

5 

 Kopā  L 

P 

20  

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1.Starppārbaudījumi 

1.1.Pozitīvs vērtējums patstāvīgā darbā- referāta prezentācija ginekoloģijā un patoloģiskajā 

dzemdniecībā (10%) 

1.2.Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos(40%) 

2.Eksāmens (50%) 



190 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ginekoloģija Ilzes Vībergas redakcijā, Medicīnas apgāds, 2013 

2. Ginekoloģija Ilzes Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2006 

3. Dzemdniecība normālā un patoloģiskā Daces Rezebergas redakcijā, Medicīnas 

apgāds, 2009 

Papildliteratūra 

1. Auziņa I. Bērnu un pusaudžu ginekoloģija, Apgāds “Rasa ABC”, 2004 

2. Perinatālās aprūpes principi mātes un bērna veselības veicināšanai pirmsdzemdību, 

dzemdību un pēcdzemdību periodā, Nacionālais apgāds, 2009 

3. Kalnciema E.Onkoloģija māsām, Nacionālais medicīnas apgāds 2002. 

4. Paudere I.u.c. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Jumava, 2001 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls „Latvijas Ārsts” 

2. Žurnāls „Doctus” 

3. www.emedicina.com 

4. www.medline.com 

5. www.cochrane.org 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Sievietes specifiskā aprūpe 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Mzp114 

Kredītpunkti  2  

ECTS kredītpunkti 3  

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis- sniegt teorētiskās zināšanas  par 

ģimenes plānošanu un kontracepciju, 

grūtniecības risku, veselības veicināšanu 

sievietēm, grūtniecēm un nedēļniecēm, par 

izmaiņām sievietes organismā grūtniecības 

laikā, grūtniecības fizioloģiju, grūtnieču 

skrīningu un aprūpi, fizioloģiskām dzemdībām 

un aprūpi, pēcdzemdību periodu un aprūpi 

izmeklēšanas metodēm dzemdniecībā un 

ginekoloģijā, traucējumu galveniem 

simptomiem un sindromiem. Attīstīt praktiskās 

iemaņas vācot specifisko ginekoloģisko  

anamnēzi, sagatavojot sievieti speciālām 

ginekoloģiskām un papildizmeklēšanām, 

skaidrojot to nepieciešamību, identificējot 

grūtniecību, izmaiņas grūtnieces organismā,  

izvērtējot objektīvos datus, laboratoriskās un 

instrumentālās izmeklēšanas, veicot grūtnieču 

skrīningu un antenatālo, dzemdētājas un 

nedēļnieces  aprūpi, tādejādi veicinot studentu 

klīnisko domāšanu. 

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:  

iegūt specifisko objektīvo un subjektīvo 

informāciju, veikt iegūtās informācijas 
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Rezultāti  

 

 

 

dokumentāciju, un sievietes vispārējā stāvokļa 

novērtēšanu, izprast reproduktīvās sistēmas 

darbības traucējumu subjektīvos un objektīvos 

simptomus un sindromus, sagatavot sievieti 

speciālām ginekoloģiskās izmeklēšanas un 

papildizmeklēšanas metodēm, pamatot un 

skaidrot sagatavošanas un pielietošanas 

nepieciešamību, identificēt grūtniecību, 

fizioloģiskās izmaiņas sievietes organismā 

grūtniecības laikā, normālu augļa attīstību,   

veikt antenatālo aprūpi un skrīningu, atpazīt 

fizioloģiskas dzemdības un pēcdzemdību 

periodu, veikt kvalitatīvu dzemdētājas un 

nedēļnieces aprūpi. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs R. Bogdanova 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Med105, VpH101 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Menstruālā cikla fizioloģija.  L 2 

2. Izmeklēšanas metodes dzemdniecībā un 

ginekoloģijā. 

L 

P 

4 

10 

3. Ģimenes plānošana un kontracepcija. L 2 

4. Grūtniecības fizioloģija. L 4 

5. Antenatālā aprūpe. L 

P 

2 

10 

6. Normālas dzemdības. L 

P 

4 

15 

7. Fizioloģisks pēcdzemdību periods. L 

P 

2 

5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos. (20%) 

2. Praktisko darbu pozitīvs vērtējums (30%) 

3. Eksāmens (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ginekoloģija Ilzes Vībergas redakcijā, Medicīnas apgāds, 2013 

2. Ginekoloģija Ilzes Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2006 

3. Dzemdniecība normālā un patoloģiskā Daces Rezebergas redakcijā, Medicīnas apgāds, 

2009 

Papildliteratūra 

1. Ginekoloģijas rokasgrāmata Guntas Lazdānes redakcijā, Nacionālais apgāds, 2000 

2. Medicīnas aprūpes rokasgrāmata, Jumava, 2001 

3. Perinatālās aprūpes principi mātes un bērna veselības veicināšanai pirmsdzemdību, 

dzemdību un pēcdzemdību periodā, Nacionālais apgāds, 2009. 

4. Andrejeva A. Sieviete un menopauze, Nacionālais medicīnas apgāds, 2003 

5. Auziņa I. Bērnu un pusaudžu ginekoloģija, Rasa ABC, 2004 

6. Lowdermilk D.L., Shannon E.P., Cashion K., Alden K.R. Maternity&Womens Health 

Care, Elsevier Mosby, 2012 

7. Kruger T F, Botha M H Clinical Gynaecology, Juta and Company Ltd, 2011 

8. Campbell S., Monga A. Gynaecology by ten teachers New York: Arnold, 2000 

9. Campbell S., Lees C. Obstetricsby ten teachers-New York: Arnold, 2000 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.  Žurnāls „Latvijas Ārsts”  

2. Žurnāls „Doctus” 
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3. www.emedicina.com 

4. www.medline.com 

5. www.cochrane.org 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Bērna aprūpe un pediatrija 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Mzp218 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par bērnu 

vecuma biežākām saslimšanām un infekcijām, 

to cēloņiem, riska faktoriem, patoģenēzi, 

klīniskām izpausmēm, sekām. 

Sniegt teorētiskas un prakstiskas zināšanas par 

aprūpes īpatnībām pie dažādiem saslimšanas 

stāvokļiem – aprūpes plānošanu un vadīšanu.  

 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students iegūst 

teorētiskās zināšanas, praktiskas iemaņas un 

spēj: izprast bērnu augšanas un attīstības 

īpatnības; bērnu aprūpes nodrošināšanu bērnu 

infekcijas slimību gadījumos; izprot un spēj 

veikt specifisko aprūpi bērniem dažādu orgānu 

saslimšanu gadījumos; neonatoloģijā; bērnu 

rehabilitācijā; bērnu aprūpi pirms un pēc 

ķirurģiskām manipulācijām; bērnu aprūpi 

intensīvajā terapijā un neatliekamās situācijās; 

bērnu paliatīvo aprūpi; medikamentu un 

ārstniecisko procedūru vadīšanas īpatnības 

bērnu vecumā; profilaktisko pasākumu 

kopumu bērnu periodā; 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Dita Raiska 

Priekšzināšanas Mzp112, Med105 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Jaundzimušo slimības  L 

P 

4 

5 

2. Zīdaiņa vecuma slimības  L 

P 

4 

5 

 

3. Elpošanas orgānu slimības  L 

P 

2 

5 

4. Gremošanas orgānu slimības  L 

P 

2 

5 

5. Sirds - asinsvadu sistēmas un asinsradošās 

sistēmas slimības. 

P 5 

6.  Urogenitālās sistēmas slimības. L 

P 

2 

5 

7.  Infekcijas slimības bērniem. L 

P 

4 

10 

8. Kopējie noteikumi, kas jāievēro māsai izdarot 

profilaktiskās potēšanas. Imunizācija, imunizācijas 

kalendārs. 

L 2 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko nodarbību apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido 

1. Starppārbaudījumi 

1.1.  Tests (10%) 

1.2. Praktisko darbu ieskaite, Klīnisko situāciju uzdevumu risinājumi (30%) 

1.3. Pozitīvs patstāvīgā darba vērtējums (10%) 

2.Galējais vērtējums - mutisks eksāmens (50%) 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Aizsargājot zīdaiņu veselību. Veselības aprūpes darbinieku ceļvedis “Krūts piena 

aizstājēju aprites starptautiskajā Kodeksā”, 9. izdevums – IBFAN, Penanga, Malaizija,-

1999.-71 lpp., latv. val.-2002. 

3. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. – Rīgā: Jumava, 2001 

4. Kalniņa V. I. Virusoloģija: rokasgrāmata, Nacionālais apgāds, 2003 

5. L. Neimane, Z. Zariņš. Uztura mācība. LU Akadēmiskais apgāds, 2009 

6. Pētersons A. „Bērnu ķirurģija”; izdevniecība „Nacionālais apgāds”,2005 

7. A.Kalvelis, Pulmonoloģija, P. Stradiņa Universitāte iekšķīgo slimību katedra, 2007 

9. B.Rozentāle, Gripa, Nacionālais apgāds, 2004 

10. Bērnu ķirurģija. – Rīgā: Nacionālais apgāds, 2005 

Papildliteratūra 

1.  Pediatru asociācijas sēžu materiāli. 

2. Bērnu aprūpes māsu asociācijas sēžu materiāli. 

3. Ģimenes ārstu  asociācijas sēžu materiāli. 

14. J. Vilsa, Bērnu uzturs. J. Rozes apgāds, 2009 

15. Jaundzimušo reanimācijas rokasgrāmata, 2004 gads. 

16. R. Geske. Bērna bioloģiskā attīstība. Raka, 2005 

17. L. Neimane, Z. Zariņš. Uztura mācība. LU Akadēmiskais apgāds, 2009 

18. Mācību materiāls – Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitātes – Nacionālais apgāds, 2009. 

11. Dobelis J. Bērnu uroloģija. –  Rīgā: Madris, 2003 

12. Dz. Celmiņa, J. Sokolovs, T. Lužkova, L. Nimroda, „Dažas problēmas, kas saistītas ar 

augšējo elpceļu obstrukciju bērniem”, Latvijas pediatrs, februāris 2002. 

13. I. Mazjānis, E. Tirāns, Infekcijas slimības, rokasgrāmata, 2.izdevums, 2006 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāli: “Latvijas pediatrs”, “Ģimenes ārsts”, “Latvijas ārsts”, “Doctus”, “Kolēģi” u.c. 

2. www.medscape.com ; www.pubmed.com; u.c. 

 

 

 

 

 

http://www.medscape.com/
http://www.pubmed.com/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Intensīvā terapija un katastrofu medicīna 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods Mzp305 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas 

par reanimācijas stadiju un etapu 

pamatprincipiem, terapijas principiem dažādu 

komu gadījumā, šoku, tā klīniku, saindēšanos 

(klasifikācija, periodi, simptomi, terapijas 

pamatprincipi), intensīvo terapiju pie dažādu 

etioloģiju saindēšanās; sniegt zināšanas par 

katastrofu medicīnu, katastrofu situācijām 

Latvijā, to iemesliem un likumdošanu, par 

šķirošanas jēdzienu, cietušo transportu. Sniegt 

informāciju par terorismu, pārvietotajām 

personām un bēgļiem. 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj: 

pielietot un pilnveidot iegūtās teorētiskās 

zināšanas un praktiskās iemaņas intensīvā 

terapijā; 

pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās 

zināšanas katastrofu medicīnā.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Viesturs Liguta, Jeļena Kompa 

Priekšzināšanas Med102, Mzp213, Mzp215 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Sirds-plaušu reanimācijas stadijas un etapi, 

terapijas pamatprincipi 

L 

P 

2 

10 

2.  Koma, tās klīnika, terapijas principi dažādu komu 

gadījumā. 

L 

P 

2 

5 

3. Šoks, tā klīnika. Atšķirības un kopējie terapijas 

principi. Krampju stāvokļi. 

L 

P 

2 

5 

4. Saindēšanās: klasifikācija, periodi, simptomi, 

terapijas pamatprincipi. 

L 2 

5 

5. Elektrotrauma. Palīdzības sniegšana cietušajiem. L 

P 

2 

5 

6. Termoregulācijas traucējumi. Vielmaiņas 

traucējumi. 

L 

P 

2 

10 

7. Katastrofu medicīna, definīcija, riska jēdziens. 

Likumdošana, katastrofu situācijas Latvijā, 

katastrofu iemesli. 

L 2 

8. Katastrofu plāni, aizsardzība, drošība. Higiēnas 

problēmas, potenciāla epidēmijas rašanās. Masu 

informācijas līdzekļi. 

L 2 

9. Hospitālās palīdzības īpatnības un principi 

ekstremālos apstākļos. Šķirošanas jēdziens. 

L 2 

10. Terorisms, tā definīcija, būtība, pārbvietotās 

personas un bēgļi. 

L 2 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko nodarbību apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Sekmīgs starpvērtējums 

1.1.Pozitīvs vērtējums patstāvīgajā darbā-referāts par  kādu no lekciju tēmām (2-3 lpp.) 

(10%) 
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1.2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

2. Eksāmens  (50%) 

Eksāmenu  drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1.1. un 1. 2. punktā. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Neatliekamā medicīniskā palīdzība „Atdzīvināšana” 1.izdevums D.Krieviņa redakcijā 

NMPC, Rīga, 2003 

2. „Toksikoloģijas rokasgrāmata” V.Liguts, NMA, Rīga, 2002 

Papildliteratūra 

1.  „Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata” I.Paudere, I.Vingre, H.Iodzeviča, SIA Jumava, 

2001 

2. „Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija” I.Vanags, E.Daugulis, 

P.Tomiņš, NA, 2002 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Geriatrisku pacientu specifiskā aprūpe 

Kursa līmenis  1 

Kursa kods Mzp113 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir  sniegt nepieciešamās 

teorētiskās un praktiskās  zināšanas par vecu 

cilvēku aprūpes īpatnībām, novērtēšanu, 

novērošanu, par fizisko, psihoemocionālo, 

sociālo un garīgo pamatvajadzību 

nodrošināšanu. Sniegt izpratni par veselības 

saglabāšanu un profilaktisko aprūpi veciem 

cilvēkiem, biežāk sastopamām slimībām. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: 

izvērtēt vecu cilvēku vispārējās psiholoģiskās 

un  fizioloģiskās izmaiņas un īpatnības; 

izvērtēt vecu cilvēku vajadzības (sociālās, 

garīgās, fizioloģiskās) un aprūpes problēmas; 

izvērtēt un analizēt vecu cilvēku pašaprūpes un  

adaptācijas problēmas; 
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 izvērtēt vecu cilvēku nepieciešamās aktivitātes 

(fiziskās, garīgās), noteikt aprūpes un 

uzvedības problēmas saslimstības gadījumos, 

izvērtēt saskarsmes īpatnības pacientiem ar 

Alcheimera slimību un vecuma demenci. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Guna Gerķe 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Mzp112 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības 

veids L,S.P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Novecošana. Novecošanas veidi. L 2 

2. Vecuma radītās anatomiski – fizioloģiskās izmaiņas. L 

P 

2 

5 

3. Vecu cilvēku uzturs. Vecs cilvēks un medikamenti. L 

P 

4 

10 

4. Vecu cilvēku biežāk satopamās slimības. L 

P 

4 

10 

5. Garīga rakstura izmaiņas un slimības vecumā.  L 

P 

4 

5 

6. Ģimenes nozīme vecu cilvēku aprūpē.  L 

P 

2 

10 

7. Sociālā aprūpe Latvijā un citās valstīs.  L 2 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100%  praktisko darbu apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Sekmīgs starpvērtējums 

1.1.Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 
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1.2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

2. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu  drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1.1. un 1. 2. punktā. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Galdiņa, A. Veca cilvēka aprūpes īpatnības. – Mācību materiāls izstrādāts Leonardo da 

Vinci programmas projekta „Vienotas māsu palīgu izglītības programmas izstrāde” 

ietvaros, 43.lpp.  

2. Liepiņa S. (1998) Gerontoloģijas psiholoģiskie aspekti. Rīga, RaKa, 157 lpp.  

3. Andrējevs N., Andrējeva T.(2006) Praktiskā geriatrija : iekšķīgās slimības vecāka gada 

gājuma pacientiem. Rīga, 416 lpp. 

4. Priede-Kalniņa Z.(1998) Māsas prakse pamatota teorijā. Heritage Printing/Granhics, 

Milwaukee, WI USA  210 lpp. 

5. Deksters,G., Vošs, M. (2006) Rokasgrāmata psihiatrijas māsām. Rīga, Jumava,  338 

lpp.  

Papildliteratūra 

1. Stepčenko, A., Brants, M., Bukovska, L.(2007) Dzīves kvalitāte veco ļaužu pansionātos. 

– LU Akadēmiskais apgāds,  61 lpp. 

2. Aksts, P., Aksta – Gādermane, M. (2005) Māksla dzīvot ilgāk. Rīga, Avots, 

3. Dubkēvičs, l. (1998) Saskarsmes stunda māsai. Rīga, Medicīnas profesionālās izglītības 

centrs, 153 lpp. 

Periodika , interneta resursi un citi 

1. Blumberga, I. (2007) Vai demence draud katram? Doctus,  Nr.4, 30.-34.lpp 

2. Raibartye, A., Štruma, I. (1999) Alcheimera slimība. Veselība, Nr.2, 20. 21.lpp 

3. Logina, I., Ķikule, I. (1999) Arteriālās hipertensijas neuroloģiskās izpausmes. 

Vaskulāra demence. Jums, Kolēģi pielikums, Asinsspiediens. Nr.11, 21.-23.lpp. 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Bērna specifiskā aprūpe 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Mzp217 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darbu stundu 

skaits 

40 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 

20 

Kursa anotācija 

 

 

 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas 

zināšanas par 

bērna augšanas un attīstības fizioloģiskiem 

procesiem, likumsakarībām, aprūpes īpatnībām, par 

veselu bērnu un veselību ietekmējošiem faktoriem 

pa dzīves periodiem, bērnu ēdināšanas īpatnībām 

dažādos vecuma periodos, biežāk pieļautajām  

kļūdām un sekām, bērnu un ģimenes izglītošanu par 

veselību veicinošiem pasākumiem un traumatisma 

profilaksi. 

Rezultāti Apgūstot kursu students spēj izprast un novērtēt 

bērna fiziskās attīstības likumsakarības dažādos 

vecuma periodos, izprast vesela augoša organisma 

anatomiski fizioloģiskās īpatnības un aprūpes 

īpatnības, novērtēt un veicināt bērna fizisko, 

psihomotoro un sociālo attīstību, izprast ēdināšanas 

pamatprincipus dažādos vecuma periodos, izprast 

māsas, kā pedagoga lomu, pacienta un viņa 

ģimenes izglītošanā veselīgam dzīves veidam un 

riska faktoru novēršanā, lai saglabātu un aizsargātu 

bērna veselību dažādos dzīves posmos 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Aija Lazdāne 

Priekšzināšanas  VpD110, VpD111, Med102 

 



205 

 

KURSA PLĀNS 

Nr.p

.k. 

Temats Nodarbības 

veids 

L,S,P,Ld 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Koncepcija vesels bērns. Profilaktisko apskašu 

programma. Imunizācija.  

L 2 

2. Bērna attīstības periodi un to raksturojums. 

 

L 2 

3. Bērna fiziskās attīstības likumsakarības dažādos vecuma 

periodos. 

L 

P 

2 

5 

4.  Jaundzimušā periods.  L  

P 

4 

15 

5. Zīdaiņa vecuma periods. L  

P 

4 

5 

6. Mazbērna vecuma periods. L  

P 

2 

5 

7. Pirmsskolas vecuma periods. 

 

L  

P 

2 

5 

8. Skolas vecuma periods.  L  

P 

2 

5 

 Kopā  L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko darbu  apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Sekmīgs starpvērtējums 

1.1.Pozitīvs vērtējums patstāvīgajā darbā-referāts par  kādu no studenta izvēlētām tēmām, 

atbilstoši studiju kursam (2-3 lpp.) (10%) 

1.2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

2. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu  drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1.1. un 1. 2. punktā. 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Geske R. Bērna bioloģiskā attīstība, Rīga, SIA RaKa, 2005. 

2.  Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte, Rīga, Nacionālais apgāds, 2009 

3.  J. Vilsa, Bērnu uzturs. J. Rozes apgāds, 2009 

 

Papildliteratūra  

1. Grūtnieces un jaundzimušā aprūpe; Pediatriskā aprūpe // Medicīnas aprūpes 

rokasgrāmata,R., : SIA „J.L.V.” izdevums latviešu valodā, 2001. 

3. Bērnu slimību riska faktori. I.Rumbas- Rozenfeldes redakcijā. LU Akadēmiskais 

apgāds. 2009, 183 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://www.vmnvd.gov.lv/uploads/files/4fd987f61ff8e.pdf  

2. http://pediatric-pain.ca/ 

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/uploads/files/4fd987f61ff8e.pdf
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Aprūpe speciālā internā medicīnā 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Mzp219 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par ādas un 

seksuāli transmisīvo slimību izpausmēm, to 

diagnostiku,  pacientu novērtēšanu un aprūpi; 

acu slimībām, to diagnostiku,  pacientu 

novērtēšanu un aprūpi; ausu, kakla, deguna 

slimībām, to diagnostiku pacientu novērtēšanu 

un aprūpi. 

   Kursa uzdevumi ādas un STS: 1.iepazīt ādas 

slimību diagnostikas un terapijas 

pamatprincipus, 2. lipīgām ādas slimībām un 

profilakses pasākumiem, 3.iepazīt alerģisko un 

ģenētiski predisponēto dermatožu izpausmes 

un ārstēšanas iespējas, 4.gūt priekšstatu par 

ādas audzējiem, 5.iepazīt STS izpausmes, to 

diagnostikas metodes. 

Kursa uzdevumi acu slimībās - gūt priekšstatu 

par: 1.acu slimībām, 2.redzes orgāna un redzes 
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funkciju izmeklēšanas metodēm, 3.redzes 

aparāta iekaisīga rakstura slimībām un 

traumatiskiem bojājumiem, 4.acs 

deģeneratīvām slimībām. 

Kursa uzdevumi LOR slimībās – gūt 

priekšstatu par: 1.ausu, kakla, deguna 

slimībām, 2.auss izmeklēšanas metodēm, 

dzirdes traucējumiem, 3.deguna un tā 

blakusdobumu izmeklēšanas metodēm,  

ārstnieciskām manipulācijām un slimībām 

4.rīkles un balsenes izmeklēšanas metodēm un 

slimībām. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, students 

nostiprina priekšstatu par dažādām ādas 

slimību izpausmēm saistībā ar iekšējo orgānu 

patoloģiju, spēj sniegt neatliekamo palīdzību 

akūtos ādas iekaisumu vai alerģisko reakciju 

gadījumos, organizēt pretepidēmiskos 

pasākumus lipīgo ādas slimību gadījumos, 

ņemt analīzes izmeklējumiem uz STS. Spēj 

izprast maņu orgānu traucējumu diganostikas, 

ārstniecības un pacientu aprūpes principus, 

izprast un skaidrot simptoma, sindroma vai 

slimības etioloģiju, patoģenēzi un 

pamatvajadzību izmaiņas, saistībā ar 

patoloģisko procesu, novērtēt sasniegtos 

aprūpes rezultātus, izvirzīt jaunus mēŗkus. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Ojārs Lizāns 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111 , Med105, Mzp112, 

Mzp108  
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Dermatoloģija.  L 1 

2. Ādas infekciju slimības, alerģiskās ādas slimības, 

pacientu aprūpe. Papulozās un seborejiskās 

dermatozes, pacientu aprūpe. 

L 

P 

2 

5 

3. Ādas audzēji un pacientu aprūpe. L 

P 

2 

5 

4. Seksuāli transmisīvās slimības un pacientu aprūpe. L 

P 

3 

5 

5. Acu slimības. Redzes orgāna un redzes funkciju 

izmeklēšanas metodes. 

L 

P 

2 

5 

6. Redzes aparāta iekaisīga rakstura slimības un 

traumatiskie bojājumi. Acs deģeneratīvās 

slimības, pacientu aprūpe. 

L 

P 

4 

5 

7. Otorinolaringoloģijas disciplīna. Ausu, kakla, 

deguna slimības. Auss slimības, izmeklēšanas 

metodes, dzirdes traucējumi un pacientu aprūpe. 

L 

P 

2 

5 

8. Deguna un tā blakusdobumu izmeklēšanas 

metodes,  ārstnieciskās manipulācijas, slimības un 

pacientu aprūpe. 

L 

P 

2 

5 

9. Rīkles un balsenes slimības, izmeklēšanas 

metodes un pacientu aprūpe. 

L 

P 

2 

5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko darbu  apmeklējums. 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Sekmīgs starpvērtējums 

1.1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajā darbā (10%) 

1.2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

2. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu  drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1.1. un 1. 2. punktā. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. A.Rubins. Ādas slimības un to terapija. Rīga, Dermatoveneroloģijas fonds. 2002. 347 

2. R.Gūtmane Dermatoloģijas bilžu ābece, Rīga, 2002. 

3. A.Rubins Dermatoveneroloģija, Rīga,LDF, 2010.436 

  

4. V.Roze. Otorinolaringoloģija māsām. Rīga. MPIC, 1998. 

5. L.Vaļkova. Acu slimības. Rīga, Zvaigzne ABC, 1990. 

Papildliteratūra 

1. A. Rubins u. c. Ilustrēta rokasgrāmata dermatoveneroloģijā. Rīga, 1996. 269. lpp. 

2. P. Vasariņš. Klīniskā dermatoveneroloģija. II izd., Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. 476. 

3. I.Paudere u. c.  Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2001. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls „Latvijas ārsts” 

2. Скрипкин Ю.К. - Кожные и венерические болезни (том 1,2,3,4) 

3. www.emedicine.medscape.com/ - DERMATOLOGY SECTIONS 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Neiroloģija un pacientu aprūpe 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Mzp220 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas 

zināšanas par neiroloģiska pacienta 

izmeklēšanu, aprūpes problēmu noteikšanu, 

perifērās nervu sistēmas slimībām, pacientu 

aprūpe pie ekstrapiramidālās sistēmas 

bojājumiem,  epilepsiju un pacientu aprūpi,  

neiromuskulārām slimībām, neiroinfekcijām 

un pacientu aprūpi, profilakses pasākumiem, 

smadzeņu asinsrites traucējumiem.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students zina 

neiroloģiska pacienta izmeklēšanas metodes un 

aprūpes problēmas, pareizu rīcību miastēniskās 

krīzes gadījumā; deģeneratīvo slimību, 

neiromuskulāro slimību klīniskās izpausmes, 

ārstēšanas pamatprincipus un pacientu aprūpi. 

Studentam ir izpratne par CNS un PNS 

slimībām un bojājumiem, slimību etioloģiju, 

klīniskām izpausmēm un pacientam 

nepieciešamos aprūpi. Students spēj pielietot 

iegūtās zināšanas, veicot pacienta aprūpi, 

nosakot aprūpes problēmas un novērtējot 

pacienta stāvokli dinamikā.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Vija Šverina 

Priekšzināšanas  VpD110, VpD111, Mzp108, Mzp213 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k.                        Temats Nodarb.veids 

L,S,P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Neiroloģisku pacientu novertēšana un aprūpes 

problēmu noteikšana. 

L 

P 

2 

5 

2. Perifērās nervu sistēmas slimības. Pacientu 

aprūpe pie ekstrapiramidālās sistēmas 

bojājumiem. 

L 

P 

4 

5 

3. Demielinizējošās CNS slimības un pacientu 

aprūpe. 

L 

P 

2 

5 

4. Deģeneratīvās nervu sistēmas slimības un 

pacientu aprūpe. 

L 

P 

2 

5 

5. Epilepsija un pacientu aprūpe. L 

P 

2 

5 

6. Neiromuskulārās slimības un pacientu aprūpe. L 

P 

2 

5 

7. Neiroinfekcijas un pacientu aprūpe. L 

P 

2 

5 

8 Galvas un muguras traumatiskie bojājumi, 

asinsrites traucējumi un audzēji. 

L 

P 

4 

5 

 Kopā  L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko darbu  apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Sekmīgs starpvērtējums 

1.1.Pozitīvs vērtējums patstāvīgajā darbā- 1 referāts par  kādu no studenta izvēlētām 

tēmām, atbilstoši studiju kursam (2-3 lpp.)      (10%) 

1.2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

2. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu  drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1.1. un 1. 2. punktā. 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Gārša I. Ievads neiroķirurģijā.-Rīga:NA, 2008 

2. Supe I. Rokasgrāmata neiroloģijā.-Rīga:NA, 2004 

 

Papildliteratūra 

1. Logina I., Smeltere E. Neiroloģija shēmās.-Rīga:Avots, 2009 

2. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata: tulkojums no angļu valodas.-Rīga:Jumava, 2001 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Infekciju slimības un pacientu aprūpe 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Mzp221 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās 

un praktiskās zināšanas par infektoloģiju kā 

medicīnas disciplīnu, par infekcijas slimību 

diagnostiku, to profilaksi, gremošanas trakta 

infekcijām, vīrushepatītiem, gaisa pilienu 

infekcijām,  transmisīvām infekcijām, HIV, par 

infekciju slimību pacientu aprūpes specifiku un 

medicīniskā personāla pašaizsardzību. 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj: 

izprast un pielietot infekcijas slimību 

diagnostikas un ārstniecības principus pacientu 

aprūpē; 

izprast un skaidrot simptoma, sindroma vai 

slimības etioloģiju, patoģenēzi un 

pamatvajadzību izmaiņas siastībā ar 

patoloģisko procesu; 

novērtēt sasniegtos aprūpes rezultātus, izvirzīt 

jaunus mērķus, ja vēlamais rezultāts nav 

sasniegts. 

Kursa apstiprinājuma datums 31.08.2009. 

Kursa izstrādātājs Olga Ņikitina 

Priekšzināšanas Mzp107 

 



215 

 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Infektoloģija kā medicīnas disciplīna. L 2 

2. Infekcijas slimību diagnostika un profilakse. L 

P 

2 

5 

3. Gremošanas trakta infekcijas un pacientu aprūpe. L 

P 

4 

10 

4. Vīrushepatīti un pacientu aprūpe. L 

P 

4 

10 

5. Gaisa pilienu infekcijas un pacientu aprūpe. L 

P 

2 

10 

6. Transmisīvās infekcijas un pacientu aprūpe. HIV 

un pacientu aprūpe. 

L 

P 

4 

5 

7.  Medicīniskā personāla pašaizsardzība. L 2 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko darbu  apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Sekmīgs starpvērtējums 

1.1.Pozitīvs vērtējums patstāvīgajā darbā-prezentācija  par  kādu no studenta izvēlētām 

tēmām, atbilstoši studiju kursam (2-3 lpp.)      (10%) 

1.2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

2. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu  drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1.1. un 1. 2. punktā. 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Antimikrobiskās terapijas ceļvedis. Baiba Rozentāle, Jurģis Dzenis, 2004 

2. Vakcinācija, Imūnsistēma. Antimikrobiskās infekcijas profilakse. Ivars Mazjānis, 

Edgars Tirāns, 2006 

3. Infekciju slimības 2.izdevums. Ivars Mazjānis, Edgars Tirāns, 2006 

Papildliteratūra 

1.  Vakcinācija. Ludmila Vīksna, 2008 

2. The Meck of Diagnosis and Therapy. Mark H.Beersi, Robert S.Porter, Thomas V.Jones, 

Justin L.Kaplan, u.c. 18th edition, 2006 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Journal of Hepatology 

2. EASL – International Liver Congress 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Pacientu aprūpe psihiatrijā un mentālā 

veselība 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods Mzp306 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas 

zināšanas par vispārējo psihopatoloģiju, 

organisku un somātisku slimību izraisītiem 

psihiskiem traucējumiem, klīniskajo 

narkoloģiju, šizofrēniju un šizotipiskiem 

traucējumiem, garastāvokļa traucējumiem, 

neirozēm un stresa izraisītiem somatoformiem 

traucējumiem, psihiskās attīstības 

traucējumiem, garīgo atpalicību, personības 

patoloģiju. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: 

izskaidrot psihisko slimību epidemioloģiju 

dažādās vecuma grupās; 

izprast psihisko slimību simptomu un sindromu 

izcelsmi, patoģenēzi, specifiskas īpatnības 

dažādās mentālo traucējumu grupās; 

saprast mentālo traucējumu diagnozes iespējas 

un ārstēšanas principus; 

diagnosticēt akūtu psihopatoloģiju, veikt 

neatliekamos pasākumus psihiski slimu 

pacientu aprūpē; 

veikt hroniski psihiski slimu pacientu aprūpi, 

veikt atsevišķus rehabilitācijas pasākumus; 

izprast psihisku slimību paasinājumu draudus, 
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mērķtiecīgi veikt pasākumus to novēršanai 

izprast profilaktisko pasākumu nozīmi 

mentālās veselības saglabāšanai. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Māra Eglīte 

Priekšzināšanas Med102, Med105, Med202, Mzp220  

 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k.                        Temats Nodarb.veids 

L,S,P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Pacientu izmeklēšana. Simptomi un sindromi 

psihiatrijā. 

L 

P 

2 

10 

2. Organiskie un simptomātiskie psihiskie 

traucējumi 

L 

P 

2 

4 

3. Psihiskie un uzvedības traucējumi psiho aktīvo 

vielu lietošanas rezultātā. Ievads narkoloģijā. 

L 

P 

2 

4 

4. Šizofrēnija un šizotipiskie traucējumi L 

P 

2 

4 

5. Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi L 

P 

2 

4 

6. Neirozes un psihiskās adaptācijas traucējumi L 

P 

2 

2 

7. Somatoformi neirotiski traucējumi, neirotiska 

somatoforma disfunkcija 

L 

P 

2 

2 

8. Personības psihopatoloģija, uzvedības 

traucējumi 

L 

P 

2 

2 

9. Ievads bērnu psihiatrijā L 

P 

2 

2 

10. Neatliekamā palīdzība psihiatrijā L 

P 

2 

6 

 Kopā  L 

P 

20 

40 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko darbu,  80% lekciju  apmeklējums,  

Kursa vērtējumu veido: 

1. Sekmīgs vērtējums starppārbaudījumos 

1.1.Pozitīvs vērtējums patstāvīgajā darbā- eseja par psihiski slimu pacientu aprūpi 

(izvērtēt psihisko traucējumu smagumu medicīnisko un sociālo nozīmi, pieņemt pamatotus 

lēmumus pacientu optimālas aprūpes nodrošināšanai) (2-4 lpp.)      (10%) 

1.2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (30%) 

2. Eksāmens (60%) 

Eksāmenu  drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1.1. un 1. 2. punktā. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. G.Deksters, M.Vošs „Rokasgrāmata psihiatrijas māsām” Rīga, Jumava, 2006.g. 

2. J.Kulbergs „Dinamiskā psihiatrija”, Rīga,Jumava,2001.g. 

Papildliteratūra 

1. G.Osis „Narkoloģija vispārējās prakses ārstiem” Rīga, 2006. 

2. A.Utināns „Cilvēka psihe” Nacionālais apgāds, 2005. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.  Šizofrēnijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. R.Andrēziņas, E.Tērauda redakcijā, 

Latvijas psihiatru asociācija 2008.g. 

2. Sociālpsihiatrija. Mācību materiāls M.Caunes, E. Rancāna, R, Andrēziņas redakcijā. 

Rīga 2009.  
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Paliatīvā aprūpe 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods Mzp307 

Kredītpunkti  2  

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par paliatīvo 

aprūpi kā vienu no pacientu aprūpes veidiem, 

pielietojot holistiskas aprūpes modeli dzīves 

kvalitātes uzturēšanā. Kursa uzdevumi:  

1. izprast palaitīvās aprūpes būtību, mērķus un 

pamatnostādnes, to nozīmi praksē;  2.padziļināt 

priekšstatus par holistiskas aprūpes 

nodrošināšanu pacientiem neārstējamu slimību 

gadījumā; 3.izprast pacientu aprūpes īpatnības, 

aprūpē ietverot psiholoģiska, sociāla un garīga 

atbalsta nozīmi; 4.izprast un identificēt ētikas 

un morāles principus mirstoša pacienta aprūpē; 

5. iepazīt teorijas būtību par miršanas procesu 

un nāvi. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Apgūstot kursu, students iegūst priekšstatu par 

paliatīvās aprūpes teoriju, kā arī zināšanas un 

prasmes neārstējamu pacientu aprūpē, 

nodrošinot holistisku pieeju pacientam. 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, students spēj 

parādīt: 

Akadēmiskās kompetences: 

1. Nostiprināts priekšstats par paliatīvo aprūpi, 

tās mērķiem un pamatnostādnēm. 

Profesionālās kompetences: 

1. Students spēj identificēt paliatīvās aprūpes 
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pacientu problēmas un vajadzības.  

2. Students spēj nodrošināt un veikt pacientu 

aprūpi, ievērojot holistiskas aprūpes modeli. 

3. Studentam ir iemaņas izmantot psiholoģisku, 

sociālu un garīgu atbalsta sistēmu pacientu 

aprūpē. 

4. Students spēj veikt mirstoša pacienta aprūpi.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Inta Laže 

Priekšzināšanas Med102, Mzp112, Mzp108, Mzp201 

 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Paliatīvās aprūpes teorija, mērķi un 

pamatnostādnes. 

L 

P 

2 

5 

2. Dzīves kvalitātes jēdziens.  L 

P 

2 

5 

3. Neārstējama pacienta aprūpe retrospektīvā 

apskatā.  

L 

P 

2 

5 

4. Paliatīvās aprūpes pacientu fiziskās problēmas un 

to novēršana.  

L 

P 

4 

5 

5.  Pacientu psiholoģiskās, garīgās un sociālās 

aprūpes aspekti paliatīvā aprūpē. 

L 

P 

2 

5 

6.  Ētikas un morāles principi paliatīvā aprūpē.  L 

P 

2 

5 

7. Mirstoša pacienta aprūpe. L 

P 

4 

5 

8. Zaudējums un zaudējuma aprūpe. L 

P 

2 

5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko darbu  apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 
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1. Sekmīgs starpvērtējums 

1.1.Pozitīvs vērtējums patstāvīgajā darbā-referāts par  kādu no studenta izvēlētām tēmām, 

atbilstoši studiju kursam (2-3 lpp.)      (10%) 

1.2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

2. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu  drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1.1. un 1. 2. punktā. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Baltiņa D. Klīniskā onkoloģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 533 lpp. 

2. Biksone G. Medicīniskā ārstēšana un aprūpe. Rīga: SIA Kerena, 2002. 734 lpp. 

 

Papildliteratūra 

1. Ferell B., Coyle N. Textbook of Palliative Nursing. New York: Oxford University Press, 

2006. 1246 p. 

2. Sosārs V., Keiša L. Sāpju terapija paliatīvā aprūpē. Rīga, 2008. 82 lpp. 

3. Bogdanovs V. Garīgā aprūpe: Realitātes ignorēšana mirstot. Rīga, 2001. 36 lpp 

4.  Kalnciema E. Onkoloģija māsām. Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, 2002. 159 lpp. 

5. Sīle V. Medicīnas ētikas pamatprincipi. Rīga: Zinātne, 1999. 67.lpp. 

6. Doyle D., Hanks G.W.C., Cherny N. I., Calman K. Oxford Textbook of Palliative 

Medicine. New York: Oxford University Press, 2005.1244 p. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. World Health Organization – http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/. 

2. BMC Palliative Care – http://www.biomedcentral.com/content 

3. European Association for Palliative Care – http://www.eapcnet.org 

4. International Palliative Care Resource Center – http://www.ipcrc.net 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Ievads profesijā 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods MzPr101 

Kredītpunkti  1 

ECTS kredītpunkti 1,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits - 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Prakses mērķis ir sniegt priekšstatu par māsas 

profesijas specifiku un nepieciešamajām 

profesionālajām un vispārcilvēciskajām 

kompetencēm (vērtībām); uzkrāt praktisko 

pieredzi darbā ar pacientiem no koledžas 

atšķirīgā vidē; apgūt studiju procesa vienotības 

principu- teorētisko zināšanu integrēšanos 

praksē, savstarpējo mijiedarbību; pielietot 

dažādas komunikācijas metodes darbā ar 

pacientiem un sadarbībā ar personālu; iepazīt 

dažādus pacientu aprūpes modeļus. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj asistēt 

pacienta drošas vides nodrošināšanai; novērtēt 

pacienta pašaprūpes spējas; pavadīt, transportēt 

pacientu uz diagnostiskajām un ārstnieciskām 

procedūrām un izmeklēšanām; ievērot 

ergonomijas pamatprincipus saistībā ar 

smagumu celšanu un pārvietošanu (guļoši 

pacienti, aparatūra, konteineri u.c.). 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Maruta Šiliņa 

Priekšzināšanas VpS102, Mzp112, VpD113 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Drošas vides nodrošināšana. Pacienta pašaprūpes 

spēju noteikšana 

P 8 

2. Subjektīvā un objektīvā pacientu novērtēšana un 

dokumentēšana 

P 8 

3. Vitālo rādītāju noteikšana P 8 

4. Uztura un šķidruma uzņemšanas novērtēšana,  

diurēze un defekācija 

P 4 

5. Miegs un aktivitātes P 4 

6. Ergonomijas pamatprincipi 

 
P 8 

 Stundas kopā P 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.  

Prakses vērtējumu veido: 

1. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%) 

2. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%) 

3. Ieskaite (40%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu 

izglītībā un praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010 

 Šiliņa M., Dupure I. Pacientu izglītošana – māsas kompetence. Rīga: Nacionālais 

apgāds, 2009 

Papildliteratūra 

1. Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2001 

2. Šiliņa M., Dāboliņa D. Ievads aprūpē. Rīga: LPASKCI, 1998 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Klīniskās procedūras pacientu aprūpē 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods MzPr102 

Kredītpunkti  3 

ECTS kredītpunkti 4,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

120 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits - 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Prakses mērķis ir sniegt studentam praktisko 

pieredzi un zināšanas darbā ar pacientiem no 

koledžas atšķirīgā vidē: studiju procesa vienotības 

princips - teorētisko zināšanu integrēšanās praksē, 

savstarpējā mijiedarbība; komunikācija darbā ar 

pacientiem un sadarbībā ar personālu; prasmju un 

iemaņu papildināšana kabineta nodarbībās 

apgūtajās procedūrās;  procedūru veikšana, 

ievērojot pacienta tiesības un izpildot prakses 

standarta prasības; veikto procedūru izpildes 

vērtēšana; iemaņu un prasmju papildināšana 

procedūru tehnikā, izvirzot individuālus mērķus. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: noteikt 

pasākumus pacienta drošas vides nodrošināšanai 

un plānot šo pasākumu veikšanu; veikt vispusīgu 

pacienta novērtēšanu un dokumentēt novērtēšanas 

datus (vitālos rādītājus, antropometrijas datus, 

diurēzi), novērtēt pacienta pašaprūpes spējas un 

veikt pašaprūpi kompensējošas darbības, veikt 

aprūpes darbības, kas nodrošina pacienta 

pamatvajadzības, dokumentēt vitālos rādītājus un 

nodrošināt informācijas pieejamību un paziņošanu 

aprūpē iesaistītam personālam, sagatavot konkrēto 

pacientam nozīmēto medikamentu, pārbaudīt 



226 

 

medikamentu lietošanas noteikumus dažādās 

situācijās, novērtēt agrīno un vēlīno pacienta 

reakciju pēc medikamenta ievadīšanas, ziņot par 

reakciju aprūpes personālam, veikt nozīmētā 

medikamenta ievadīšanu parenterāli (muskulī; 

ādā; zemādā; vēnā, urīnpūslī), nodrošināt 

intravenozo pieeju ar adatu, pavadīt, transportēt 

pacientu uz diagnostiskajām un ārstnieciskām 

procedūrām un izmeklēšanām, veikt procedūras, 

kas saistītas ar gremošanas traktu (zondēšana, 

klizmošana, zarnu, pacienta barošana caur zondi 

u.c.), veikt procedūras, kas saistītas uroģenitālo 

sistēmu (katetrizācijas, skalošanas, u.c.), ievērot 

ergonomijas pamatprincipus saistībā ar smagumu 

celšanu un pārvietošanu (guļoši pacienti, 

aparatūra, konteineri u.c.). 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Karīna Kurtiša 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, VpD113, MzPr101 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Drošas vides nodrošināšana P 8 

2. Pacienta novērtēšana un datu dokumentēšana, 

pašaprūpe 

P 8 

3. Pamatvadzības, to nodrošināšana P 8 

4. Vitālo rādītāju noteikšana, novērtēšana, 

dokumentēšana 

P 8 

5. Medikamentu administrēšana P 24 

6. Pacientu transportēšana P 8 

7. Procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu  P 8 

8. Procedūras, kas saistītas ar uroģenitālo sistēmu  P 8 

9. Procedūras, kas saistītas ar elpošanas sistēmu P 8 

10. Procedūras, kas saistītas ar sirds-asinsvadu sistēmu P 16 

11. Ergonomijas pamatprincipu ievērošana pacientu 

aprūpē, imobilu pacientu aprūpe 

P 16 

 Stundas kopā P 120 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.  

Prakses vērtējumu veido: 

1. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%) 

2. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%) 

3. Prakses aizstāvēšana (40%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu 

izglītībā un praksē. Rīga: Medicīnas apgāds, 2010 

2. Šiliņa M., Dāboliņa D. Ievads aprūpē. Rīga: LPASKCI, 1998 

3. Šiliņa M., Dupure I. Pacientu izglītošana – māsas kompetence. Rīga: Nacionālais 

apgāds, 2009 

Papildliteratūra 

1. Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2001 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk 

2. http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/N

ursingStandards.aspx 

 

 

http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk/
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStandards.aspx
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStandards.aspx
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Pacientu aprūpe I 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods MzPr201 

Kredītpunkti  6 

ECTS kredītpunkti 9 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

240 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 

- 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Prakses mērķis ir sniegt praktiskās iemaņas un papildināt 

teorētiskās zināšanas par akūti un hroniski slima pacientu 

aprūpi, attīstīt prasmes un attieksmi, kuras nepieciešamas 

plānošanai un aprūpei visu vecumu grupu pacientiem 

klīnikā, attīstīt prasmes aprūpes plānošanai; sekmēt kritisko 

domāšanu un attīstīt problēmu novērtēšanas prasmes; 

noteikt pacienta vajadzības un problēmu prioritātes; izglītot 

pacientus, pamatojoties uz  veselīga dzīves veida 

pamatprincipiem un savu kompetenci; lietot efektīvas 

komunikācijas prasmes, sadarboties ar pacientu, pacienta 

ģimeni, veselības aprūpes komandas locekļiem; pielietot 

saskarsmes, psihosociālos, kultūras un garīgos jēdzienus 

pacientu aprūpē; izmantot iemaņas, veicot bērnu un vecu 

ļaužu aprūpi, ņemot vērā saslimšanas norisi, vecuma 

īpatnības un iepriekš izstrādāto aprūpes plānojumu; 

novērtēt sava darba rezultātus, analizēt pieļautās kļūdas un 

meklēt to cēloņus; izstrādā aprūpes plānu vienam 

pacientam, pamatojoties uz prakses uzdevumiem. 

 Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: iegūt informāciju 

(gan subjektīvo, gan objektīvo) par pacienta veselības 
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Rezultāti  

 

 

 

stāvokli, neatkarīgi no viņa vecuma, dzimuma un 

saslimšanas, par pamatu ņemot pacienta pamatvajadzības, 

pašaprūpes spējas, kā arī ņemot vērā nodaļas specifisko 

novirzienu, noteikt esošās un potenciālās veselības 

problēmas, ņemot vērā pamatvajadzības, pacienta 

saslimšanu un veselības stāvokli, dokumentēt aprūpes plānā 

iegūto informāciju, izvirzītās aprūpes problēmas un 

plānotās aprūpes darbības: 

 noteikt aprūpes mērķus;   

 plānot pacienta aprūpi pēc iepriekš sastādīta 

darbības plāna prakses vadītāja uzraudzībā vai 

kontrolē;       

 aprūpēt pacientu, nodrošinot pacienta 

pamatvajadzības; 

 veikt plānotās manipulācijas savu zināšanu un 

prasmju ietvaros, prakses vadītāja uzraudzībā; 

 iesaistīt aprūpē citus aprūpes speciālistus un 

pacienta piederīgos; 

 izglītot pacientu par konkrētām aprūpes 

problēmām; 

 izvērtēt savu darbību un realizēto aprūpes darbu 

attiecībā pret izvirzītiem aprūpes mērķiem. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Dita Raiska,Guna Gerķe 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, MzPr101, MzPr102, Mzp108, 

Mzp112, Med106 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Aprūpes procesa realizācija (janudzimušā, bērna 

aprūpe un pediatrija) 

P 120 

2. Aprūpes procesa realizācija (veco ļaužu aprūpe un 

geriatrija) 

P 120 

 Stundas kopā P 240 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.  

Prakses vērtējumu veido: 

1.Prakses dokumentācijas vērtējums (30%) 

2.Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%) 

3.Prakses aizstāvēšana (40%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte. Mācību materiāls. 2009. 

2. Rokasgrāmata pediatriskajā aprūpē  -  1998. g. Medicīnas profesionālās izglītības centrs. 

3. Rokasgrāmata pediatrijā     - Rīgas Starptautiskās Medicīnas zinātnes un farmācijas  

centra apgāds. 1996.g. 

4. Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu 

izglītībā un praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010 

5. Šiliņa M., Dāboliņa D. Ievads aprūpē. Rīga: LPASKCI, 1998 

6. Galdiņa, A. Veca cilvēka aprūpes īpatnības. – Mācību materiāls izstrādāts Leonardo da 

Vinci programmas projekta „Vienotas māsu palīgu izglītības programmas izstrāde” 

ietvaros, 43.lpp.  

7. Liepiņa S. (1998) Gerontoloģijas psiholoģiskie aspekti. Rīga, RaKa, 157 lpp.  

8. Andrējevs N., Andrējeva T.(2006) Praktiskā geriatrija : iekšķīgās slimības vecāka gada 

gājuma pacientiem. Rīga, 416 lpp. 

Papildliteratūra 

1. Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Rīga: Jumava, 2001. 

2. Šiliņa M., Dupure I. Pacientu izglītošana – māsas kompetence. Rīga: Nacionālais 

apgāds, 2009 

3. Stepčenko, A., Brants, M., Bukovska, L.(2007) Dzīves kvalitāte veco ļaužu pansionātos. 
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– LU Akadēmiskais apgāds,  61 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāli: “Latvijas pediatrs”, “Ģimenes ārsts”, “Latvijas ārsts”, “Doctus”, “Kolēģi” u.c. 

2. www.medscape.com ; www.pubmed.com; u.c. 

3. Blumberga, I. (2007) Vai demence draud katram? Doctus,  Nr.4, 30.-34.lpp 

4. Raibartye, A., Štruma, I. (1999) Alcheimera slimība. Veselība, Nr.2, 20. 21.lpp 

 

 

http://www.medscape.com/
http://www.pubmed.com/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Pacientu aprūpe II 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods MzPr301 

Kredītpunkti  6 

ECTS kredītpunkti 9 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

240 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 

- 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Prakses mērķis ir piedalīties vesela un slima cilvēka aprūpē 

un būt aktīvam, aprūpes komandas loceklim, sadarboties ar 

aprūpes veicējiem  klīnikā,  sniegt zināšanas, attīstīt 

prasmes un attieksmi, kuras nepieciešamas plānošanai un 

aprūpei visu vecumu grupu pacientiem klīnikā, attīstīt 

administratīvās prasmes aprūpes plānošanai un kvalitatīvai 

veselības aprūpei, sekmēt kritisko domāšanu un attīstīt 

problēmu novērtēšanas prasmes, kā arī attīstīt spēju risināt 

ar veselību saistītas aprūpes problēmas, spēju noteikt 

pacienta vajadzības un problēmu prioritātes; izglītot 

pacientus, pamatojoties uz veselīga dzīves veida 

pamatprincipiem un savu kompetenci, lietot efektīvas 

komunikācijas prasmes, sadarboties ar pacientu, pacienta 

ģimeni u.c. veselības aprūpes komandas locekļiem, 

pielietot saskarsmes, psihosociālos, kultūras un garīgos 

jēdzienus pacientu aprūpē, novērtēt sava darba rezultātus, 

analizēt pieļautās kļūdas un meklē to cēloņus,  reaģēt un 

darboties neatliekamās un kritiskās situācijās, izprast un 

prast pielietot normatīvos aktus. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: veikt 

pacienta novērtēšanu, dokumentēt iegūtos datus, 

izvirzīt aprūpes problēmas, plānot un veikt aprūpes 

darbības, kas nodrošina pacienta vajadzības, novērtēt 

aprūpes pasākumu efektivitāti un dokumentēt pacienta 

reakciju uz aprūpes pasākumiem, veicināt pacienta 

pašaprūpi, apmācot, iesaistot viņu un viņa ģimenes 

locekļus aprūpes pasākumos, dokumentēt katrā 
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aprūpes posmā padarīto darbu, veikt nozīmēto 

medikamentu ievadīšanu un dokumentēšanu prakses 

vadītāja kontrolē, novērtēt pacienta reakciju pēc 

medikamentu ievadīšanas, veikt pacienta sagatavošanu 

un izglītošanu diagnostiskajām, ārstnieciskajām 

procedūrām un izmeklēšanām. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Maruta Šiliņa 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Mzp201, Mzp213, Med202, 

Med106 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Aprūpes procesa realizācija (terapeitiska pacienta 

aprūpe - pulmonoloģija) 

P 48 

2. Aprūpes procesa realizācija (terapeitiska pacienta 

aprūpe - endokrinoloģija) 

P 48 

3. Aprūpes procesa realizācija (terapeitiska pacienta 

aprūpe - nefroloģija) 

P 48 

4. Aprūpes procesa realizācija (terapeitiska pacienta 

aprūpe - gastroenteroloģija) 

P 48 

5. Aprūpes procesa realizācija (terapeitiska pacienta 

aprūpe - kardioloģija) 

P 48 

 Stundas kopā P 240 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.  

Prakses vērtējumu veido: 

1. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%) 

2. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%) 

3. Prakses aizstāvēšana (40%) 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Paudere u. c.  Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2001 

2. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. 1.grāmata. – SIA “KERENA”, 2008. 

2. grāmata –SIA “KERENA”, 2008. 

3. Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu 

izglītībā un praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010 

4. Šiliņa M., Dupure I. Pacientu izglītošana – māsas kompetence. Rīga: Nacionālais 

apgāds, 2009 

Papildliteratūra 

1. V. Lazovska red. Praktiskā alergoloģija. LU Akademiskais apgāds, 2009. 

2. Šiliņa M., Dāboliņa D. Ievads aprūpē. Rīga: LPASKCI, 1998 

3. Helds A. Klīniskā endokrinoloģija. Rīga, SIA REVI – 2. 2000. 312. lpp. I daļa; 2002. II 

daļa. 

4. A. Kalvelis. Kardioloģija. Informācijas materiāli. Rīgas SU Iekšķīgo slimību katedra, 

Rīga, 2005. 

5. Skuja N u.c. Praktiska gastroenteroloģija un hepatoloģija.- R., Zvaigzne ABC, 1999.-

538lpp. 

6. Danilans A. hroniskās aknu slimības 1.grāmata. – R., MA, 2009.- 391lpp. 

2. grāmata – R., MA, 2010 -263lpp. 

7. Hipertensijas novērtēšana un ārstēšanas vadlīnijas 2003.- R., Latvijas Hipertensijas un 

Kardiologu biedrība, 2003.-85lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls „Latvijas Ārsts”  

2. Žurnāls „Medicīne”  

3. Žurnāls „Doctus” 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Pacientu aprūpe III 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods MzPr302 

Kredītpunkti  10 

ECTS kredītpunkti 15 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

400 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 

- 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Prakses mērķis ir piedalīties vesela un slima cilvēka aprūpē 

un būt aktīvam, aprūpes komandas loceklim, sadarboties ar 

aprūpes veicējiem  klīnikā un sabiedrības veselības 

iestādēs,  sniegt zināšanas, attīstīt prasmes un attieksmi, 

kuras nepieciešamas plānošanai un aprūpei visu vecumu 

grupu pacientiem klīnikā un sabiedrības veselības iestādēs, 

attīstīt administratīvās prasmes aprūpes plānošanai un 

kvalitatīvai veselības aprūpei, sekmēt kritisko domāšanu un 

attīstīt problēmu novērtēšanas prasmes, kā arī attīstīt spēju 

risināt ar veselību saistītas aprūpes problēmas, spēju noteikt 

pacienta vajadzības un problēmu prioritātes; izglītot 

pacientus, pamatojoties uz veselīga dzīves veida 

pamatprincipiem un savu kompetenci, lietot efektīvas 

komunikācijas prasmes, sadarboties ar pacientu, pacienta 

ģimeni u.c. veselības aprūpes komandas locekļiem, 

pielietot saskarsmes, psihosociālos, kultūras un garīgos 

jēdzienus pacientu aprūpē, novērtēt sava darba rezultātus, 

analizēt pieļautās kļūdas un meklē to cēloņus,  reaģēt un 

darboties neatliekamās un kritiskās situācijās, izprast un 

prast pielietot normatīvos aktus. 
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Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: veikt 

pacienta novērtēšanu, dokumentēt iegūtos datus, 

izvirzīt aprūpes problēmas, plānot aprūpes darbības 

dažādās vecuma grupās, veikt aprūpes darbības, kas 

nodrošina pacienta vajadzības, novērtēt aprūpes 

pasākumu efektivitāti un dokumentēt pacienta reakciju 

uz aprūpes pasākumiem, veicināt pacienta pašaprūpi, 

apmācot, iesaistot viņu un viņa ģimenes locekļus 

aprūpes pasākumos, dokumentēt katrā aprūpes posmā 

padarīto darbu, veikt nozīmēto medikamentu 

ievadīšanu un dokumentēšanu prakses vadītāja 

kontrolē, novērtēt pacienta reakciju pēc medikamentu 

ievadīšanas, veikt pacienta sagatavošanu un 

izglītošanu diagnostiskajām, ārstnieciskajām 

procedūrām un izmeklēšanām, veikt pacienta 

sagatavošanu akūtām vai plāna operācijām, veikt 

pacienta pēcoperācijas aprūpi, tai skaitā pacienta 

novērošanu un novērtēšanu, veikt pasākumus pacienta 

drošas vides nodrošināšanai un uzlabošanai, veikt 

paliatīvo aprūpi, nodrošināt miruša cilvēka pēcnāves 

aprūpi. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Maruta Šiliņa 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, VpS102, VpU304, VpD112, 

Med106, Med202, Mzp108, Mzp201 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Aprūpes procesa realizācija (ķirurģisku pacientu 

aprūpe un ķirurģija) 

P 240 

2. Aprūpes procesa realizācija (mentāli slimu 

pacientu aprūpe un psihiatrija) 

P 80 
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3. Sabiedrības veselības aprūpe (mājas aprūpe) P 80 

 Stundas kopā P 400 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.  

Prakses vērtējumu veido: 

1. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%) 

2. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%) 

3. Prakses aizstāvēšana (40%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Gardovskis J. u.c., “Ķirurģija”, J. Gardovska redakcija, Rīga: Latvijas Medicīnas 

Akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Ķirurgu Asociācija, 2001.g., 648 lpp 

2. Autoru kolektīvs.”Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata”, Rīga: „Jumava”, 2001 

3. Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu 

izglītībā un praksē. Rīga: Medicīnas  apgāds, 2010 

4.  Latvijas Universitāte autoru kol. Ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitāte, mācību 

materiāls. Rīga: Nacionālais apgāds, 2009,519 lpp. 

5. G.Deksters, M.Vošs „Rokasgrāmata psihiatrijas māsām” Rīga, Jumava,2006.g. 

6. L.Wetterberg „Psihiatrijas rokasgrāmata” Rīga, 1993.g. 

7. I. Kalniņa. Rokasgrāmata sabiedrības veselība māsām: mācību līdzeklis māsām-R. 

MPIC, 1999.g – 150lpp. 

Papildliteratūra 

1. Lācis Almants, Lācis Gundars, Mazā klīniskā traumatoloģija un ortopēdija. Augšējās 

ekstremitātes un plecu joslas kaulu lūzumi, J. Rozes apgāds, 2007, 200 lpp. 

2. D.Baltiņa, Ko derētu zināt par vēzi, - Zinātne, - 2000. 142 lpp 
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3. Šiliņa M., Dupure I. Pacientu izglītošana – māsas kompetence. Rīga: Nacionālais 

apgāds, 2009 

4. J.Kulbergs „Dinamiskā psihiatrija”, Rīga, Jumava 2001.g 

5. Tirāns E. Mazjānis I. Vakcinācija, imūnsistēma, antimikrobiskā infekciju profilakse. 

2001./2002. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls „Doctus” „Latvijas Ārsts”, periodika 

2. www.talakizglitiba.lv ESF realizēto kursu mācību materiāli. 

3.  Cynthia Spry. Esentials of Perioperative Nursing, Therd edition. Toronto: Jones and 

Bartlett publishers, 2005,348 p. 

4. www.who.int/en/ 

 

 

http://www.talakizglitiba.lv/


239 

 

APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Kvalifikācijas darbs 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods MzKd301 

Kredītpunkti  10 

ECTS kredītpunkti 15 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

- 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 

400 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Studiju programmas noslēgumā, izstrādājot 

kvalifikācijas darbu, students: 

demonstrē savas zināšanas, prasmes, zinātniskā darba 

izstrādē māszinībās; 

apliecina spēju izmantot teorētiskās zināšanas, lai 

formulētu un risinātu praktiskas problēmas un  

pamatotu šo problēmu aktualitāti; 

veic pētījumu, apkopo un izanalizē iegūtos rezultātus; 

analizē literatūru un citus izziņas avotus; 

izvirza jautājumu (hipotēzi), pārbauda to un izdara 

secinājumus. 

 Students patstāvīgi izstrādā kvalifikācijas darbu un 

aizstāv to. Kvalifikācijas darba tēma ir saistīta ar: 
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Rezultāti  

 

 

profesiju un tai atbilstošajām ētikskajām normām; 

pacienta aprūpi stacionāros un citās veselības aprūpes 

iestādēs; 

sociālo un/vai sabiedrības veselības aprūpi 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Maruta Šiliņa 

Priekšzināšanas VpS303, VpU203, Mzp112, Mzp201 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Temata izvēle. Zinātniskā aparāta veidošana P 40 

2. Sadarbība ar darba vadītāju P 20 

3. Pētniecības bāzes izvēle. Darbs pētniecības bāzē P 100 

4. Literatūras atlase, sistematizācija, analīze  P 100 

5. Pētījumu datu apstrāde un analīze P 40 

6. Secinājumi un rekomendācijas P 40 

7. Kvalifikācijas darba noformēšana, prezentācijas 

sagatavošana 

P 40 

8. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana P 20 

 Stundas kopā P 400 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

  Sekmīgi jāaizstāv un jāprezentē kvalifikācijas darbs (100%). 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Kroplijs A., Raščevska M., Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs, Rīga, 

Raka, 2004 

2. Geske A.,Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija.-Rīga; Raka, 2001 

3. Lasmanis A., Kangro I.- Faktoru analīze/ māc.līdz.-Rīga:SIA Izglītības soļi, 2004 

Papildliteratūra 

1. Journal of Research in Nursing ( http://jrn.sagepub.com/ ) 

2. Polit D.F., Hungler B.P., Nursing Research Principles and Methods, Philadelphia J.B. 

Lippincott Company, 1995. 

3. Dempsey A., Using Nursing Research: Process Critical Evaluation and Utilization, WI 

USA Lippincott company, 1999. 

4. Arhipova I., Bāliņa S., Statistika ekonomikā, Rīga, Datorzinību centrs, 2003. 

5. Lasmanis A., Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas 

pētījumos, Rīga, Mācību apgāds NT, 1999. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  

1. Research and Theory for Nursing Practice, Springer Publishing Co 

2. Nursing research, Lippincott Williams&Wilkings 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Pacientu aprūpe internā medicīnā I 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Mzp115 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir: sniegt studentam zināšanas 

par jaunākiem sasniegumiem un atziņām 

internās aprūpes māsas specialitātē, holistisku 

pieeju pacientu aprūpē; attīstīt kritiskās 

domāšanas pieeju aprūpes plānošanā, 

īstenošanā; pilnveidot iemaņas dažādu klīnisko 

procedūru veikšanā internajā medicīnā; sniegt 

izpratni pulmonoloģisko, ftiziatrisko, 

kardioloģisko, gastroenteroloģisko, 

nefroloģisko, endokrinoloģisko un arodslimību 

etioloģijā, diagnostikā un 

diferenciāldiagnostikā, klīniskā simptomātikā, 

ārstēšanā, rehabilitācijas un profilakses 

pasākumos.  

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj 

izprast un pielietot pulmonoloģisko, 

ftiziatrisko, kardioloģisko, gastroenteroloģisko, 

nefroloģisko, endokrinoloģisko un arodslimību 
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Rezultāti  

 

 

 

diagnostiku un diferenciāldiagnostiku, 

etioloģiju, klīniskās izpausmes, ārstēšanu, 

aprūpi, rehabilitāciju un profilakses 

pasākumus, pielietot kritisko domāšanu 

pacientu aprūpē, kvalitatīvi un efektīvi veikt  

dažādas klīniskās procedūras, izmantojot 

jaunākās tehnoloģijas; izglītot pacientu, viņa 

ģimenes locekļus un aprūpes komandu. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Jana Ankrava 

Priekšzināšanas VpD110, Mzp108. Mzp212 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Elpošanas sistēmas slimības un pacientu aprūpe 

 

L 

P 

3 

10 

2. Kardiovaskulārās sistēmas slimības un pacientu 

aprūpe 

L 

P 

3 

10 

3. Gremošanas orgānu slimības un pacientu aprūpe L 

P 

3 

10 

4. Nieru un urīnceļu slimības un pacientu aprūpe. L 

P 

3 

5 

5. Endokrīnās sistēmas slimības un pacientu aprūpe L 

P 

3 

5 

6. Arodmedicīna un pacientu aprūpes principi L 5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. 1.grāmata. – SIA “KERENA”, 2008. 

2. grāmata –SIA “KERENA”, 2008. 

2. Paudere u. c.  Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2001 

3. Prof. I. Siliņa redakc. Iekšķīgas slimības. Rīga, Zvaigzne ABC, 1986. 

4. Mācību grāmata Internās aprūpes māsām, Rīga : Nacionālais apgāds, 2009 

Papildliteratūra 

1. V. Lazovska red. Praktiskā alergoloģija. LU Akademiskais apgāds, 2009. 

2. Pētersons u. c. Kā atklāt un ārstēt nieru slimības. Ā. Pētersona autorizdevums, 1998. 

3. Helds A. Klīniskā endokrinoloģija. Rīga, SIA REVI – 2. 2000. 312. lpp. I daļa; 2002. II 

daļa. 

4. A. Kalvelis. Kardioloģija. Informācijas materiāli. Rīgas SU Iekšķīgo slimību katedra, 

Rīga, 2005. 

5. Skuja N u.c. Praktiska gastroenteroloģija un hepatoloģija.- R., Zvaigzne ABC, 1999.-

538lpp. 

6. Helds A. Klīniskā endokrinoloģija. 1. un 2. Sējums. SIA REVI-2, 2002, 

7. Danilans A. hroniskās aknu slimības 1.grāmata. – R., MA, 2009.- 391lpp. 

2. grāmata – R., MA, 2010 -263lpp. 

8. Hipertensijas novērtēšana un ārstēšanas vadlīnijas 2003.- R., Latvijas Hipertensijas un 

Kardiologu biedrība, 2003.-85lpp. 

9. Griffith, Charles H. Hoellein, Andrew R. First Exposure to Internal Medicine: Hospital 

Medicine. McGraw-Hill Professional Publishing, 2007 (pieejams- - 

http://site.ebrary.com/lib/latvia). 

 

http://site.ebrary.com/lib/latvia
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Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls „Latvijas Ārsts”  

2. Žurnāls „Medicīne”  

3. Žurnāls „Doctus” 

4. www.media4u.com 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Pacientu aprūpe internā medicīnā II 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Mzp116 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir: sniegt studentam zināšanas 

par jaunākiem sasniegumiem un atziņām 

internās aprūpes māsas specialitātē, holistisku 

pieeju pacientu aprūpē; attīstīt kritiskās 

domāšanas pieeju aprūpes plānošanā, 

īstenošanā; pilnveidot iemaņas dažādu klīnisko 

procedūru pielietošanā internajā medicīnā; 

sniegt izpratni neiroloģisko, psihiatrisko, 

reimatoloģisko, hematoloģisko, kaulu un 

muskuļu sistēmas slimību etioloģijā, 

diagnostikā un diferenciāldiagnostikā, klīniskā 

simptomātikā, ārstēšanā, rehabilitācijas un 

profilakses pasākumos.  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj 

izprast un pielietot neiroloģisko, psihiatrisko, 

reimatoloģisko, hematoloģisko, kaulu un 

muskuļu sistēmas slimību diagnostiku un 

diferenciāldiagnostiku, etioloģiju, klīniskās 
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Rezultāti  

 

 

 

izpausmes, ārstēšanu, aprūpi, rehabilitāciju un 

profilakses pasākumus, pielietot kritisko 

domāšanu pacientu aprūpē, kvalitatīvi un 

efektīvi pielietot dažādas klīniskās procedūras, 

izmantojot jaunākās tehnoloģijas; izglītot 

pacientu, viņa ģimenes locekļus un aprūpes 

komandu. 

Kursa apstiprinājuma datums 31.08.2009. 

Kursa autori 29.08.2013. 

Priekšzināšanas VpD110, Mzp108. Mzp212 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Neiroloģiskas saslimšanas un pacientu aprūpe. 

 

L 

P 

4 

10 

2. Reimatoloģija un pacientu aprūpe. L 

P 

2 

5 

3. Psihiatrija un pacientu aprūpe. L 

P 

4 

5 

4. Hematoloģija un pacientu aprūpe. L 

P 

4 

5 

5. Kaulu un muskuļu sistēmas slimības. Saistaudu 

slimības un pacientu aprūpe. 

L 

P 

4 

10 

6. Asinsrades sistēmas slimības un pacientu aprūpe. L 

P 

2 

5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. 1.grāmata. – SIA “KERENA”, 2008. 

2. grāmata –SIA “KERENA”, 2008. 

2. Paudere u. c.  Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2001 

3. Prof. I. Siliņa redakc. Iekšķīgas slimības. Rīga, Zvaigzne ABC, 1986. 

4. Mācību grāmata Internās aprūpes māsām, Rīga : Nacionālais apgāds, 2009 

Papildliteratūra 

1. Skuja N u.c. Praktiska gastroenteroloģija un hepatoloģija.- R., Zvaigzne ABC, 1999.-

538lpp. 

2. Lejniece S. Klīniskā hematoloģija. Rīga, Nacionālais apgāds, 2002. 

3. Danilans A. Hroniskās aknu slimības 1.grāmata. – R., MA, 2009.- 391lpp. 

2. grāmata – R., MA, 2010 -263lpp. 

4. Asins un asins komponentu pārliešanas instrukcija.VADC.2004 

5. Griffith, Charles H. Hoellein, Andrew R. First Exposure to Internal Medicine : Hospital 

Medicine. McGraw-Hill Professional Publishing, 2007 (pieejams- - 

http://site.ebrary.com/lib/latvia) 

6. Gertrude K. McFarland, Elizabeth A. McFarlane Nursing diagnosis &Intervention. 

Planning for patient care. Mosby. 1997 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls „Latvijas Ārsts”  

2. Žurnāls „Medicīne”  

3. Žurnāls „Doctus” 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju 

atjaunošanai 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Mzp222 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir: iepazīstināt studentu ar 

neatliekamās medicīniskās palīdzības 

principiem dažādos palīdzības sniegšanas 

etapos; apgūt neatliekamās palīdzības 

algoritmus un sekojošas iemaņas: pacienta 

stāvokļa primārā novērtēšana, izmeklēšana, 

cietušā atdzīvināšanas algoritms, elpceļu 

nodrošināšana, elpināšana ar manuālo 

ventilācijas ierīci, vitālo funkciju 

monitorēšana, defibrilācijas pielietošanas 

principi, venozās pieejas nodrošināšana. 

 

 

Rezultāti  

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj 

pielietot praksē pacientu izmeklēšanas un 

novērtēšanas principus, sniegt neatliekamo 

palīdzību, zina neatliekamās palīdzības  

sniegšanas algoritmus. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Viesturs Liguts 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Med106, Med202 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Normatīvie akti, kas nosaka māsas darbību 

neatliekamo situāciju un katastrofu gadījumā  

L 6 

2. Neatliekamās situācijās lietojamie medikamenti  L 

P 

6 

15 

3. Neatliekamās palīdzības algoritms L 

P 

8 

25 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija : [mācību grāmata] / Indulis 

Vanags, Egons Daugulis, Pēteris Tomiņš. Rīga : Nacionālais apgāds, 2002. 

2. Neatliekamā medicīniskā palīdzība / Daiņa Krieviņa red. . [1. grām.] , Traumas. Rīga : 

NMPC, 2001. 

3. Neatliekamā medicīniskā palīdzība / Daiņa Krieviņa red. . [2. grām.] , Atdzīvināšana. 

Rīga : NMPC, 2003. 

Papildliteratūra 

1. Miller's Anesthesia 6th ed, edited by Ronald D. Miller,2005 

2. Oxford handbook of critical care, M. Singer, A.R. Webb; Oxford University press 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://www.euroanesthesia.org/ 

2. http://www.erc.edu 

3. http://www.esicm.org 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Bērna attīstības un aprūpes pamatprincipi 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Mzp117 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir: sniegt zināšanas par 

jaunākiem sasniegumiem un atziņām bērnu 

aprūpes māsas specialitātē, holistisku pieeju 

pacientu aprūpē; attīstīt kritiskās domāšanas 

pieeju aprūpes plānošanā, īstenošanā; 

pilnveidot iemaņas dažādu klīnisko procedūru 

veikšanā bērnu aprūpē; sniegt izpratni par 

dažāda vecuma bērna aprūpi, pacienta un 

ģimenes izglītošanu par bērnu veselības 

aprūpes jautājumiem, pašaprūpes spēju 

novērtēšanu bērniem, drošas vides uzturēšanas 

principiem bērniem, jaundzimuša bērna aprūpi, 

bērnu ēdināšanu  un saskarsmes principiem 

dažādos bērna vecuma periodos. 

 

 

Rezultāti  

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj 

izprast dažāda vecuma bērna aprūpi, pacienta 

un ģimenes izglītošanu par bērnu veselības 

aprūpes jautājumiem, pašaprūpes spēju 

novērtēšanu, drošas vides uzturēšanas 

principiem, jaundzimuša bērna aprūpes 

principiem, bērnu ēdināšanas principiem un 

saskarsmi dažādos bērna vecuma periodos, spēj 

pielietot kritisko domāšanu pacientu aprūpē, 

kvalitatīvi un efektīvi veikt dažādas klīniskās 

procedūras, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Aija Lazdāne 

Priekšzināšanas VpD110, Mzp112, Mzp108 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Pacienta un ģimenes izglītošana par bērnu 

veselības aprūpes jautājumiem 

L 

P 

4 

5 

2. Pacientu pašaprūpes spēju novērtēšanas kritēriji L 

P 

2 

5 

3. Drošas vides uzturēšanas principi dažādos bērnu 

vecuma posmos 

L 

P 

4 

5 

4. Jaundzimušā bērna aprūpe L 

P 

4 

10 

5. Vesela un slima bērna ēdināšana atbilstoši 

vecumam 

L 

P 

4 

10 

6. Saskarsme, pediatriskās un terapeitiskās 

komunikācijas metodes, to pielietošana praksē 

L 

P 

2 

5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. R. Geske. Bērna bioloģiskā attīstība. Raka, 2005 

2. Volodins N.N. Pediatrija -   tulkojums no angļu valodas krievu valodā. Maskava. 1996.g 

3. Rokasgrāmata pediatriskajā aprūpē  -  1998. g. Medicīnas profesionālās izglītības centrs. 

4. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata  -  2001. g. 
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Papildliteratūra 

1. M.E.Mansson. ,,Children Need To Know’’. 2000. 

2. Dž.Boulbijs ,,Drošais pamats’’. Rīga: Jumava, 2000. 

3. T. Likona. ,,Bērna audzināšana no dzimšanas brīža cauri pusaudža gadiem’’ Rīga: 

Avots,2000. 

4. Aizsargājot zīdaiņu veselību. Veselības aprūpes darbinieku ceļvedis “Krūts piena 

aizstājēju aprites starptautiskajā Kodeksā”, 9. izdevums – IBFAN, Penanga, Malaizija,-

1999.-71 lpp., latv. val.-2002. 

5. Bērnu slimību riska faktori. I.Rumbas- Rozenfeldes redakcijā. LU Akadēmiskais 

apgāds. 2009, 183 lpp. 

6. Педиатрия .Под редакцией Дж. Грефаб 1997 Москва, 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Brunstede B. Dzimis pirms laika // Ilustrētā zinātne. – 2006.- Nr.3. 

2. http://pediatric-pain.ca/ 

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Bērna aprūpe hronisku un akūtu saslimšanu 

gadījumā 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Mzp118 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir: sniegt zināšanas par 

jaunākiem sasniegumiem un atziņām bērnu 

aprūpes māsas specialitātē; holistisku pieeju 

pacientu aprūpē, specifisku aprūpes sniegšanu 

dažādu orgānu saslimšanu gadījumos; attīstīt 

kritiskās domāšanas pieeju aprūpes plānošanā, 

īstenošanā; pilnveidot iemaņas dažādu klīnisko 

procedūru veikšanā, sniegt izpratni par dažāda 

vecuma bērna aprūpi, paliatīvo aprūpi bērniem, 

aprūpes specifiku pirmsoperācijas, operācijas 

un pēcoperācijas periodā; aprūpes procesa 

nodrošināšanu un vadību akūtu un hronisku 

saslimšanu gadījumos. 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj 

demonstrēt zināšanas par dažāda vecuma bērna 

aprūpi, paliatīvo aprūpi bērniem, aprūpes 

specifiku pirmsoperācijas, operācijas un 
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Rezultāti  

 

pēcoperācijas periodā bērniem, bērnu aprūpes 

procesa nodrošināšanu un vadību akūtu un 

hronisku saslimšanu gadījumos, pielietot 

kritisko domāšanu pacientu aprūpē, kvalitatīvi 

un efektīvi veikt dažādas klīniskās un aprūpes 

procedūras, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Dita Raiska 

Priekšzināšanas VpD110, Mzp112, Mzp108 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Aprūpes procesa nodrošināšana un vadība bērniem 

ar respiratorās sistēmas saslimšanām 

L 

P 

2 

5 

2. Aprūpes procesa nodrošināšana un vadība bērniem 

ar gastrointestinālās sistēmas saslimšanām 

L 

P 

2 

5 

3. Aprūpes procesa nodrošināšana un vadība bērniem 

ar ķirurģiskajām saslimšanām un traumām 

L 

P 

2 

5 

4. Aprūpes procesa nodrošināšana un vadība bērniem 

ar ādas saslimšanām un infekciju gadījumā 

L 

P 

2 

5 

5. Aprūpes procesa nodrošināšana un vadība bērniem 

ar asinsrades sistēmas un onkoloģiskām 

saslimšanām 

L 

P 

2 

5 

6. Aprūpes procesa nodrošināšana un vadība bērniem 

ar muskuļu un skeleta sistēmas saslimšanām. 

L 

 

2 

 

7. Aprūpes procesa nodrošināšana un vadība bērniem 

ar nervu sistēmas saslimšanām 

L 

P 

2 

5 

8. Aprūpes procesa nodrošināšana un vadība bērniem 

ar kardiovaskulārās sistēmas saslimšanām  

L 

P 

2 

5 

9. Aprūpes procesa nodrošināšana un vadība bērniem 

ar uroģenitālās sistēmas saslimšanām  

L 

P 

2 

5 

10. Aprūpes procesa nodrošināšana un vadība bērniem 

ar psihiatriskām saslimšanām  

L 1 

11. Aprūpes procesa nodrošināšana un vadība bērniem 

ar endokrīnām saslimšanām  

L 1 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. R. Geske. Bērna bioloģiskā attīstība. Raka, 2005 

2. Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte, ESF izdots mācību līdzeklis, Nacionālais 

apgāds, 2009. 

3. Rokasgrāmata pediatriskajā aprūpē  -  1998. g. Medicīnas profesionālās izglītības centrs. 

 Volodins N.N. Pediatrija -   tulkojums no angļu valodas krievu valodā. Maskava. 

1996.g.   

 Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata  -  2001. g. 

Papildliteratūra 

1. M.E.Mansson. ,,Children Need To Know’’. 2000. 

2. Dž.Boulbijs ,,Drošais pamats’’. Rīga: Jumava, 2000. 

3. T. Likona. ,,Bērna audzināšana no dzimšanas brīža cauri pusaudža gadiem’’ Rīga: 

Avots,2000. 

4. Aizsargājot zīdaiņu veselību. Veselības aprūpes darbinieku ceļvedis “Krūts piena 

aizstājēju aprites starptautiskajā Kodeksā”, 9. izdevums – IBFAN, Penanga, Malaizija,-

1999.-71 lpp., latv. val.-2002. 

5. Craft-Rosenberg, Martha Krajicek, Marilyn J. Nursing Excellence for Children and 

Families Springer Publishing Company, Incorporated, 2006 (pieejams- 

http://site.ebrary.com/lib/latvia). 

6. S. Remberga Bronhiālā astma un alerģisks rinīts bērniem, LU akadēmiskais apgāds, 

2007 
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7. Nursing Care of the Child with Congenital Heart Disease.,Patricia A. Kane, MSN, 

CPNP,Coleen Elizabeth Miller, RN, MS, PNP, Judith A. Aseenzi, RN, MSN., 2006 

8. John G. Bartlett. Management of Respiratory Tract Infections. LWW.2001 

9. Bērnu slimību riska faktori. I.Rumbas- Rozenfeldes redakcijā. LU Akadēmiskais 

apgāds. 2009, 183 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Brunstede B. Dzimis pirms laika // Ilustrētā zinātne. – 2006.- Nr.3. 

2. http://pediatric-pain.ca/ 

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju 

atjaunošanai bērniem 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Mzp223 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir: sniegt teorētiskas zināšanas un 

praktiskas iemaņas  par neatliekamās 

medicīniskās palīdzības sniegšanas īpatnībām 

dažāda vecuma bērniem, bērna  aprūpi 

intensīvajā terapijā un netaliekamās situācijās. 

 

 

Rezultāti  

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj 

izprast un pareizi lietot medikamentus 

neatliekamās situācijās, pielieto kritisko 

domāšanu pacientu aprūpē, kvalitatīvi un 

efektīvi veikt  dažādas klīniskās procedūras, 

izmantojot jaunākās tehnoloģijas, zina 

neatliekamās palīdzības  sniegšanas algoritmus 

bērniem dažādos vecuma periodos.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Dita Raiska, Aija Lazdāne 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Mzp201, Mzp108, 

Mzp117, Mzp118 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Normatīvie akti, kas nosaka māsas darbību 

neatliekamo situāciju un katastrofu gadījumā  

L 

P 

4 

5 

2. Neatliekamās situācijās lietojamie medikamenti 

pediatrijā  

L 

P 

6 

10 

3. Neatliekamās palīdzības algoritms dažādām bērnu 

vecuma grupām 

L 

P 

6 

10 

4. Bērna aprūpe intensīvajā terapijā un 

neatliekamajās situācijās 

L 

P 

4 

15 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Krieviņa D. redakcijā Atdzīvināšana. – Rīga, NMPC, 2002. 

2. Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte, ESF izdots mācību līdzeklis, Nacionālais 

apgāds, 2009. 

Papildliteratūra 

1. Oxford handbook of pediatric – Oxford University press Inc., New York, 2008. – 1043 

2. Instructor’s Mannual Pediatric Advanced Life Support, American Heart Association, 

2001, pp 325 

3. Karlsen K.A. Jaundzimušo transportēšana, S.T.A.B.L.E. Programma. Vilnius, UAB 
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Petro ofsetas, 2004., 60.-70. lpp. 

4. Evans, Cliff Tippins, Emma . Foundations of Emergency Care . Open University Press, 

2006 (pieejams- http://site.ebrary.com/lib/latvia). 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://www.euroanesthesia.org/ 

2. http://www.erc.edu 

3. http://www.esicm.org 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Anestezioloģija un pacientu aprūpe 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Mzp119 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir: sniegt studentam teorētiskas 

zināšanas un praktiskas iemaņas par 

anestezioloģijas pamatprincipiem, anestēzijas 

veidiem un metodēm, jaunākiem 

sasniegumiem un atziņām anestezioloģijā, 

attīstīt kritiskās domāšanas pieeju aprūpes 

plānošanā, īstenošanā, kā arī pilnveidot 

iemaņas klīnisko porcedūru veikšanā 

anestezioloģijā. 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: 

izprast pacienta aprūpes principus 

anestezioloģijā, anestēzijas pamatprincipus, 

anestēzijas īpatnības pacientiem dažādos 

vecuma periodos; veikt pacientu aprūpi 

anestezioloģijā, reanimatoloģijā, intensīvajā 

terapijā, pirmsslimnīcas un slimnīcas 

neatliekamajā medicīnā. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori  Jeļena Kompa 

Priekšzināšanas VpD110, Mzp108, Mzp212 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ievads anestezioloģijā, vēsture. Anestēzijas 

principi. 

L 4 

2. Anestēzijas veidi un metodes. 

Vispārējā, reģionālā un lokālā anestēzija. 

L 

P 

4 

10 

3. Anestēzijas īpatnības dažādos vecuma periodos. L 

P 

4 

10 

4. Pacientu aprūpe pirms un pēc anestēzijas. L 

P 

4 

10 

5. Pacientu aprūpes plānošana, sniegšana,  rezultātu 

izvērtēšana anestezioloģijā. 

L 

P 

4 

10 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Mācību grāmata anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās palīdzības aprūpes 

māsām, Nacionālais apgāds, 2009. 

2. Neatliekamā medicīniskā palīdzība „Atdzīvināšana” 1.izdevums D.Krieviņa redakcijā 

NMPC, Rīga, 2003 

3. „Toksikoloģijas rokasgrāmata” V.Liguts, NMA, Rīga, 2002 
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Papildliteratūra 

1. I.Vanags. A.Sondore Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija, Nacionālais apgāds, 

2008 

2. I. Vanags. Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija , Nacionālais apgāds, 

2006. 

3. „Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata” I.Paudere, I.Vingre, H.Iodzeviča, SIA Jumava, 

2001 

4. „Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija” I.Vanags, E.Daugulis, 

P.Tomiņš, NA, 2002 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://www.euroanesthesia.org/ 

2. http://www.erc.edu 

3. http://www.esicm.org 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Intensīvās terapijas pacientu aprūpe 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Mzp120 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir: sniegt studentam teorētiskas 

zināšanas un praktiskas iemaņas par pacienta 

aprūpi intensīvajā terapijā, tās  

pamatprincipiem, attīstīt kritiskās domāšanas 

pieeju aprūpes plānošanā, īstenošanā, kā arī 

pilnveidot iemaņas klīnisko procedūru 

veikšanā  intensīvajā terapijā. 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: 

izprast pacienta aprūpes principus  intensīvajā 

terapijā; veikt  pacientu aprūpi intensīvajā 

terapijā, reanimatoloģijā pirmsslimnīcas un 

slimnīcas neatliekamajā medicīnā, nodrošināt 

aprūpi akūtu, hronisku sāpju gadījumā. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori  Jeļena Kompa 

Priekšzināšanas VpD110, Mzp108, Mzp212 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Intensīvās aprūpes pamati L 4 

2. Pacientu aprūpe intensīvā terapijā pie dažādām 

saslimšanām 

L 

P 

4 

10 

3. Pacientu medikamentozā aprūpe L 

P 

4 

10 

4. Pacientu aprūpes plānošana, sniegšana un 

rezultātu izvērtēšana reanimatoloģijā, intensīvajā 

terapijā, pirmsslimnīcas un slimnīcas 

neatliekamajā medicīnā 

L 

P 

4 

10 

5. Pacienu aprūpe akūtu un hronisku sāpju gadījumā L 

P 

4 

10 

 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (40%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Mācību grāmata anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās palīdzības aprūpes 

māsām, Nacionālais apgāds, 2009. 

2. Neatliekamā medicīniskā palīdzība „Atdzīvināšana” 1.izdevums D.Krieviņa redakcijā 

NMPC, Rīga, 2003 

3. „Toksikoloģijas rokasgrāmata” V.Liguts, NMA, Rīga, 2002 
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Papildliteratūra 

1. I.Vanags. A.Sondore Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija, Nacionālais apgāds, 

2008 

2. I. Vanags. Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija , Nacionālais apgāds, 

2006. 

3. „Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata” I.Paudere, I.Vingre, H.Iodzeviča, SIA Jumava, 

2001 

4. „Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija” I.Vanags, E.Daugulis, 

P.Tomiņš, NA, 2002 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://www.euroanesthesia.org/ 

2. http://www.erc.edu 

3. http://www.esicm.org 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Pacientu aprūpe ambulatorās iestādēs un 

mājas apstākļos I 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Mzp121 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir: sniegt studentam zināšanas 

par jaunākajiem sasniegumiem un atziņām 

ambulatorās aprūpes māsas specialitātē, 

holistisku pieeju aprūpē; attīstīt kritiskās 

domāšanas pieeju aprūpes plānošanā, 

īstenošanā; pilnveidot praktiskās iemaņas 

darbam ar atšķirīgām iedzīvotāju grupām; 

sniegt izpratni par sabiedrības – ģimenes – 

indivīda veselības aprūpes pamatnostādnēm un 

vispārējiem aprūpes principiem primārā, 

sekundārā, terciārā veselības aprūpes līmenī. 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj 

izskaidrot sabiedrības veselības–ģimenes–

indivīda aprūpes pamatnostādnes un vispārējos 

aprūpes principus primārā, sekundārā, terciārā 

veselības aprūpes līmenī, pielietot teorētiskās 

zināšanas aprūpes plānošanā pacientiem, 

pielietot praktiskās iemaņas pacientu aprūpē, 

izglītot pacientu, viņa ģimeni un sabiedrību 

veselības atgūšanā un uzturēšanā. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Karīna Kurtiša 

Priekšzināšanas VpS102, VpU103, Mzp112, VpD112  
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Sabiedrības veselība, vide un epidemioloģija. 

Veselības aprūpe un veselības politika 

L 

P 

2 

5 

2. Mājās aprūpes plānošana, īstenošana, novērtēšana. L 

P 

2 

10 

3. Paliatīvā aprūpes plānošana, īstenošana, 

novērtēšana, saskarsmes psiholoģija. 

L 

P 

5 

10 

4. Medicīniskās rehabilitācijas pamatprincipi un 

profilaktiskie pasākumi. 

L 

P 

4 

10 

5. Saskarsmes īpatnības darbā ar agresīviem 

pacientiem 

L 3 

6. Kaitīgo ieradumu profilakse un vardarbība L 

P 

4 

5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Mācību grāmata ambulatorās aprūpes māsām, Nacionālais apgāds, 2009. 

2. M. Baltiņš. Lietišķā epidemioloģija. Zinātne, 2003.g – 352lpp. 
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Papildliteratūra 

1. Rodins V., Kalniņa I., Jeremejeva J., Pakalne S., Dzervane I., Grīva M,. Kvincova T., 

Grigorjeva L., Sniķere I., Apine E., Melne V., Psihosociālās rehabilitācijas programma 

„Patstāvīgā dzīve” psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem. 2006. 89 lpp. 

2. Mary Jo C. Nursing in the Community. Stanford:Appleton&Lange. 1998, - 1103 p. 

3. Clark M. J. Nursing in the community: dimensions of community health nursing [edited 

by] – third ed. Copyrigt -1998 by Appleton&Lange 1100 p. 

4. I. Kalniņa. Rokasgrāmata sabiedrības veselība māsām: mācību līdzeklis māsām-R. 

MPIC, 1999.g – 150lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. www.vec.gov.lv/ 

2. www.who.int/en/ 

3. www.vm.gov.lv/ 

4. www.csb.gov.lv 

5. www.tuberculosis.lv/ 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Pacientu aprūpe ambulatorās iestādēs un 

mājas apstākļos II 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Mzp122 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir: sniegt studentam teorētiskas 

zināšanas un praktiskas iemaņas ambulatoro 

pacientu specifiskajā aprūpē iekšķīgo un 

ķirurģisko saslimšanu gadījumos ,attīstīt 

kritiskās domāšanas pieeju aprūpes plānošanā, 

īstenošanā,izvērtēšanā,  kā arī pilnveidot 

iemaņas darbam ar atšķirīgām iedzīvotāju 

grupām.  

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj 

uzturēt drošu pacientu aprūpes vidi, efektīvi 

plānot un organizēt savu darbu, darba laiku un 

darbam nepieciešamos resursus, plānot un 

īstenot izglītojošos pasākumus, plānot un veikt 

aprūpi iekšķīgo un ķirurģisko saslimšanu 

gadījumos, pacientiem primārās veselības 

aprūpes iestādēs un/vai pacienta mājās, 

nodrošināt infekcijas kontroli.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Karīna Kurtiša  

Priekšzināšanas VpS102, VpU103, Mzp112, VpD112 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Pacientu aprūpe un pacientu izglītošanas principi 

iekšīgu saslimšanu gadījumā 

L 

P 

4 

10 

2. Pacientu aprūpe un pacientu izglītošanas principi 

ķirurģisko saslimšanu gadījumā 

L 

P 

4 

10 

3. Grūtnieču aprūpe, aprūpe pēcdzemdību periodā un 

izglītošanas principi 

L 

P 

4 

5 

4. Bērnu un pusaudžu aprūpe un izglītošanas principi L 

P 

4 

5 

5. Geriatrisku pacientu aprūpe un izglītošanas 

principi 

L 

P 

4 

10 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Mācību grāmata ambulatorās aprūpes māsām, Nacionālais apgāds, 2009. 

2. M. Baltiņš. Lietišķā epidemioloģija. Zinātne, 2003.g – 352lpp. 
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Papildliteratūra 

1. Rodins V., Kalniņa I., Jeremejeva J., Pakalne S., Dzervane I., Grīva M,. Kvincova T., 

Grigorjeva L., Sniķere I., Apine E., Melne V., Psihosociālās rehabilitācijas programma 

„Patstāvīgā dzīve” psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem. 2006. 89 lpp. 

2. Mary Jo C. Nursing in the Community. Stanford:Appleton&Lange. 1998, - 1103 p. 

3. Clark M. J. Nursing in the community: dimensions of community health nursing [edited 

by] – third ed. Copyrigt -1998 by Appleton&Lange 1100 p. 

4. I. Kalniņa. Rokasgrāmata sabiedrības veselība māsām: mācību līdzeklis māsām-R. 

MPIC, 1999.g – 150lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. www.vec.gov.lv/ 

2. www.who.int/en/ 

3. www.vm.gov.lv/ 

4. www.csb.gov.lv 

5. www.tuberculosis.lv/ 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Mzp123 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir: sniegt studentam zināšanas 

par  nozokomiālās infekcijas profilaksi un 

epidemioloģiju ķirurģisko pacientu aprūpē; 

izpratni par aseptikas un antiseptikas pasākumu 

nozīmīgumu brūču kopšanā; spēju pielietot 

kritisko domāšanu pirmsoperācijas un 

pēcoperācijas pacientu aprūpē, sāpju vadīšanā; 

zināšanas par medikamentozas terapijas 

ievades veidiem, enterālās un parenterālas 

barošanas iespējām ķirurģiskiem pacientiem; 

transfuzioloģijas pamatprincipiem. 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj 

izprast un vadīt pacientu aprūpi 

pirmsoperācijas un pēcoperācijas periodā; 

pielietot aseptikas un antiseptikas principus 

ķirurģijā, jaunākās tehnoloģijas brūču aprūpē, 

nodrošināt kvalitatīvu medikamentozo terapiju, 

enterālu un parenterālu barošanu, 

transfuzioloģiju ķirurģisko pacientu aprūpē.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Baiba Druvmale-Druvleja 

Priekšzināšanas VpD110, Mzp108, VpS102  
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Infekciju kontrole L 

P 

2 

5 

2. Brūču aprūpe L 

P 

4 

5 

3. Pirms un pēcoperācijas periods un pacientu aprūpe  

 

L 

P 

4 

10 

4. Sāpju vadīšana ķirurģisko pacientu aprūpē L 

P 

4 

5 

5. Medikamentozā aprūpe un transfuzioloģija L 

P 

4 

10 

6. Enterāla un parenterāla barošana L 

P 

2 

5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Gardovskis J. u.c., “Ķirurģija”, J. Gardovska redakcija, Rīga: Latvijas Medicīnas 

Akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Ķirurgu Asociācija, 2001.g., 648 lpp 

2. Paudere I.u.c.”Aprūpes rokasgrāmata”, Rīga: „Jumava”, 2001, 1415 lpp 

3. Autoru kolektīvs – DR. Hab. Med.D.Baltiņas vadībā, Klīniskā onkoloģija – Zvaigzne, - 

1999., 533lpp 
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4.  E. Kalnciema, Onkoloģija māsām, - Nacionālais medicīnas apgāds – 2002., 159 lpp 

5.  Latvijas Universitāte autoru kol. Ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitāte, mācību 

materiāls. Rīga: Nacionālais apgāds, 2009,519 lpp.  

Papildliteratūra 

1. Lācis Almants, Lācis Gundars, Mazā klīniskā traumatoloģija un ortopēdija. Augšējās 

ekstremitātes un plecu joslas kaulu lūzumi, J. Rozes apgāds, 2007, 200 lpp. 

2. D.Baltiņa, Ko derētu zināt par vēzi, - Zinātne, - 2000. 142 lpp 

3. J. Gardovskis u.c. „Bērnu ķirurģija”, Prof. A. Pētersona redakcija, SIA Nacionālais 

apgāds, 2005.g. 695 lpp 

4. Brila A. Infekciju slimību epidemioloģija. Rīga: Nacionālais apgāds, 2003 

5.  Gārša I. Ievads neiroķirurģijā. Rīga: Nacionālais apgāds, 2008, 

6.  Prof. J.Gardovska red. Modernās tehnoloģijas ķirurģijā, Latvijas ķirurgu asociācija, 

1999. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls „Doctus” „Latvijas Ārsts”, periodika 

2. www.talakizglitiba.lv ESF realizēto kursu mācību materiāli. 

3.  Rosemary Pudner. Nursing the Surgical patient. Second edotion. Toronto: Elsevier. 

2005, 542p.  

4. Cynthia Spry. Esentials of Perioperative Nursing, Therd edition. Toronto: Jones and 

Bartlett publishers, 2005,348 p. 

 

http://www.talakizglitiba.lv/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Speciālā jeb nozaru ķirurģija un pacientu 

aprūpe 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Mzp124 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un 

izpratni par: nozaru ķirurģijas - torokālās, 

kardiovaskulārās, abdominālās, 

urīnizvadorgānu, endokrīnās sistēmas, 

ginekoloģiskās, neiroķirurģijas, asinsrades 

sistēmas, otolaringoloģijas un oftolmaloģijas, 

plastiskās, kā arī traumatoloģijas, ortopēdijas 

slimībām, to diagnostiku un 

diferenciāldiagnostiku, etioloģiju, klīniskām 

izpausmēm, ārstēšanas, rehabilitācijas un 

profilakses pasākumiem.; kritiskās domāšanas 

pielietošanu atbilstoši katras nozares specifikai 

pacientu aprūpē pirms un pēcoperācijas 

periodā, pacientu un viņa piederīgo izglītošanu, 

kā arī pilnveido iemaņas dažādu ārstniecisko 

procedūru un manipulāciju pielietošanā 

ķirurģijā. 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj  

izprast ķirurģijas nozaru - torokālās, 

kardiovaskulārās, abdominālās, 

urīnizvadorgānu, endokrīnās sistēmas, 

ginekoloģiskās, neiroķirurģijas, asinsrades 

sistēmas, otolaringoloģijas un oftolmaloģijas, 

plastiskās, kā arī traumatoloģijas, ortopēdijas 
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slimībām, to diagnostiku un 

diferenciāldiagnostiku, etioloģiju, klīniskām 

izpausmēm, aprūpes, rehabilitācijas un 

profilakses pasākumiem. Atbilstoši katras 

nozares specifikai spēj  veikt  pacientu aprūpi 

pirms un pēc operācijas periodā, veikt  

pacientu un viņa piederīgo izglītošanu, kā arī 

kvalitatīvi un efektīvi pielietos dažādas 

ārstnieciskas procedūras izmantojot jaunākās 

tehnoloģijas.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Karīna Kurtiša 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Med106, Med202 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Torokālā ķirurģija un pacientu aprūpe L 

P 

2 

5 

2. Kardiovaskulāra ķirurģija un pacientu aprūpe L 

P 

4 

5 

3. Abdominālā ķirurģija un pacientu aprūpe L 

P 

4 

5 

4. Urīnizvadorgānu ķirurģija un pacientu aprūpe L 

P 

2 

5 

5. Neiroķirurģija un pacientu aprūpe L 

P 

2 

5 

6. Endokrīnās sistēmas ķirurģija un pacientu aprūpe L 

P 

2 

5 

7. Traumatoloģija, ortopēdija un pacientu aprūpe L 

P 

2 

5 

8. Ķirurģisko pacientu aprūpes īpatnības 

ginekoloģijā, otolaringoloģijā, oftolmaloģijā, 

plastiskajā ķirurģijā 

 

L 

P 

2 

5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Gardovskis J. u.c., “Ķirurģija”, J. Gardovska redakcija, Rīga: Latvijas Medicīnas 

Akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Ķirurgu Asociācija, 2001.g., 648 lpp 

2. Paudere I.u.c.”Aprūpes rokasgrāmata”, Rīga: „Jumava”, 2001, 1415 lpp 

3. E. Kalnciema, Onkoloģija māsām, - Nacionālais medicīnas apgāds – 2002., 159 lpp 

4.  Latvijas Universitāte autoru kol. Ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitāte, mācību 

materiāls. Rīga: Nacionālais apgāds, 2009,519 lpp.  

Papildliteratūra 

1. Lācis Almants, Lācis Gundars, Mazā klīniskā traumatoloģija un ortopēdija. Augšējās 

ekstremitātes un plecu joslas kaulu lūzumi, J. Rozes apgāds, 2007, 200 lpp. 

2. D.Baltiņa, Ko derētu zināt par vēzi, - Zinātne, - 2000. 142 lpp 

3. J. Gardovskis u.c. „Bērnu ķirurģija”, Prof. A. Pētersona redakcija, SIA Nacionālais 

apgāds, 2005.g. 695 lpp 

4. Brila A. Infekciju slimību epidemioloģija. Rīga: Nacionālais apgāds, 2003 

5.  Gārša I. Ievads neiroķirurģijā. Rīga: Nacionālais apgāds, 2008, 

6.  Prof. J.Gardovska red. Modernās tehnoloģijas ķirurģijā, Latvijas ķirurgu asociācija, 

1999. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls „Doctus” „Latvijas Ārsts”, periodika 

2. www.talakizglitiba.lv ESF realizēto kursu mācību materiāli. 

3.  Rosemary Pudner. Nursing the Surgical patient. Second edotion. Toronto: Elsevier. 

2005, 542p.  

4. Cynthia Spry. Esentials of Perioperative Nursing, Therd edition. Toronto: Jones and 

Bartlett publishers, 2005,348 p. 

 

http://www.talakizglitiba.lv/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Klīniskās procedūras specialitātē I 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods MzPr103 

Kredītpunkti  1 

ECTS kredītpunkti 1,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits - 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Prakses mērķis ir sniegt studentam praktisko 

pieredzi un zināšanas specialitātē darbā ar 

pacientiem no koledžas atšķirīgā vidē: 

teorētisko zināšanu integrēšanās praksē, 

savstarpējā mijiedarbība; komunikācija darbā 

ar pacientiem un sadarbībā ar personālu; 

prasmju un iemaņu papildināšana specialitātē,  

procedūru veikšanā, ievērojot pacienta tiesības 

un izpildot prakses standarta prasības; veikto 

procedūru izpildes analīze; iemaņu un prasmju 

papildināšana klīnisko procedūru tehnikā 

specialitātē, izvirzot individuālus mērķus. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: 

noteikt pasākumus pacienta drošas vides 

nodrošināšanai un plānot šo pasākumu 

veikšanu; veikt vispusīgu pacienta novērtēšanu 

un dokumentēt novērtēšanas datus (vitālos 

rādītājus, antropometrijas datus, diurēzi), 

novērtēt pacienta pašaprūpes spējas un veic 

pašaprūpi kompensējošas darbības, veikt 

aprūpes darbības, kas nodrošina pacienta 

pamatvajadzības, dokumentēt vitālos rādītājus 

un nodrošināt informācijas pieejamību un 

paziņošanu aprūpē iesaistītam personālam, 

sagatavot konkrēto pacientam nozīmēto 
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medikamentu, pārbaudīt medikamentu 

lietošanas noteikumus dažādās situācijās, 

novērtēt agrīno un vēlīno pacienta reakciju pēc 

medikamenta ievadīšanas, ziņot par reakciju 

aprūpes personālam, veikt nozīmētā 

medikamenta ievadīšanu. Pavadīt, transportēt 

pacientu uz diagnostiskajām un ārstnieciskām 

procedūrām un izmeklēšanām, veikt 

procedūras, kas saistītas ar specialitāti. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Karīna Kurtiša 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Mzp112VpS102 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Drošas vides nodrošināšana P 8 

2. Pacienta novērtēšana un datu dokumentēšana, 

pašaprūpes spēju noteikšana. Pamatvadzības, to 

nodrošināšana 

P 8 

3. Vitālo rādītāju noteikšana, novērtēšana, 

dokumentēšana 

P 8 

4. Medikamentu administrēšana P 8 

5. Ergonomijas pamatprincipu ievērošana pacientu 

aprūpē, imobilu pacientu aprūpe. Pacientu 

transportēšana 

P 8 

 Stundas kopā P 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.  

Prakses vērtējumu veido: 

1. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%) 

2. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%) 

3. Ieskaite (40%) 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu 

izglītībā un praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010 

2. Šiliņa M., Dāboliņa D. Ievads aprūpē. Rīga: LPASKCI, 1998 

3. Šiliņa M., Dupure I. Pacientu izglītošana – māsas kompetence. Rīga: Nacionālais 

apgāds, 2009 

Papildliteratūra 

1. Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2001 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk 

2. http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/N

ursingStandards.aspx 

 

 

http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk/
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStandards.aspx
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStandards.aspx


282 

 

APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Klīniskās procedūras specialitātē II 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods MzPr104 

Kredītpunkti  3 

ECTS kredītpunkti 4,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 120 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits - 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Prakses mērķis ir sniegt studentam praktisko 

pieredzi un zināšanas darbā ar pacientiem no 

koledžas atšķirīgā vidē: teorētisko zināšanu 

integrēšanās praksē, savstarpējā mijiedarbība, 

komunikācija darbā ar pacientiem un sadarbībā 

ar personālu; prasmju un iemaņu papildināšana 

kabineta nodarbībās apgūtajās procedūrās 

specialitātē;  procedūru veikšana, ievērojot 

pacienta tiesības un izpildot prakses standarta 

prasības; veikto procedūru izpildes kvalitātes 

analīze; iemaņu un prasmju papildināšana 

klīnisko procedūru tehnikā specialitātē. 

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:  

veikt vispusīgu pacienta novērtēšanu un 

dokumentēt novērtēšanas datus (vitālos 

rādītājus, antropometrijas datus, diurēzi), 

novērtēt pacienta pašaprūpes spējas un veic 
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Rezultāti  

 

 

 

pašaprūpi kompensējošas darbības, veikt 

aprūpes darbības, kas nodrošina pacienta 

pamatvajadzības, dokumentēt vitālos rādītājus 

un nodrošināt informācijas pieejamību un 

paziņošanu aprūpē iesaistītam personālam, 

sadarboties ar personālu sagatavot konkrēto 

pacientam nozīmēto medikamentu, pārbaudīt 

medikamentu lietošanas noteikumus dažādās 

situācijās, novērtēt agrīno un vēlīno pacienta 

reakciju pēc medikamenta ievadīšanas, ziņot 

par reakciju aprūpes personālam, veikt 

nozīmētā medikamenta ievadīšanu. Izglītot, 

sagatavot un trasportēt pacientu uz 

diagnostiskajām un ārstnieciskām procedūrām 

un izmeklēšanām, veikt klīniskās procedūras 

specialitātē. Zināt un prast novērst riskus 

pacientu aprūpē. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Karīna Kurtiša 

Priekšzināšanas VpD110 VpD111, Mzp108, VpD112, Med107 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūru 

veikšanas, dokumentēšana  

P 16 

2. Pacienta un pacienta piederīgo izglītošana, 

sagatavošanās un klīnisko procedūru norise 

P 16 

3. Klīnisko procedūru specialitātē realizācija. 

Dokumentēšana, pacienta novērtēšana 

P 24 

4. Medikamentu administrēšana P 24 

5. Sadarbība ar aprūpē iesaistīto personālu P 16 

6. Komplikācijas, to risks, profilakse, novēršana P 24 

 Stundas kopā P 120 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.  

Prakses vērtējumu veido: 

1. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%) 

2. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%) 

3. Prakses aizstāvēšana (40%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu 

izglītībā un praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010 

2. Šiliņa M., Dāboliņa D. Ievads aprūpē. Rīga: LPASKCI, 1998 

3. Šiliņa M., Dupure I. Pacientu izglītošana – māsas kompetence. Rīga: Nacionālais 

apgāds, 2009 

Papildliteratūra 

1. Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2001 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk 

2. http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/N

ursingStandards.aspx 

 

http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk/
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStandards.aspx
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStandards.aspx
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Prakse specialitātē 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods MzPr202 

Kredītpunkti  12 

ECTS kredītpunkti 18 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba 

stundu skaits 

480 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 

- 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Prakses mērķis ir piedalīties vesela un slima cilvēka 

aprūpē specialitātē un būt aktīvam, aprūpes komandas 

loceklim, sadarboties ar aprūpes veicējiem klīnikā 

un/vai sabiedrības veselības iestādēs,  sniegt zināšanas, 

attīstīt prasmes un attieksmi, kuras nepieciešamas 

plānošanai un aprūpei visu vecumu grupu pacientiem 

izvēlētajā specialitātē, attīstīt administratīvās prasmes 

aprūpes plānošanai un kvalitatīvai veselības aprūpei, 

sekmēt kritisko domāšanu un attīstīt problēmu 

novērtēšanas prasmes, kā arī attīstīt spēju risināt ar 

veselību saistītas aprūpes problēmas, spēju noteikt 

pacienta vajadzības un problēmu prioritātes; izglītot 

pacientus, pamatojoties uz veselīga dzīves veida 

pamatprincipiem un savu kompetenci, lietot efektīvas 

komunikācijas prasmes, sadarboties ar pacientu, 

pacienta ģimeni u.c. veselības aprūpes komandas 

locekļiem, pielietot saskarsmes, psihosociālos, kultūras 

un garīgos jēdzienus pacientu aprūpē, novērtēt sava 

darba rezultātus, analizēt pieļautās kļūdas un meklē to 

cēloņus,  reaģēt un darboties neatliekamās un kritiskās 

situācijās, izprast un prast pielietot normatīvos aktus. 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj demonstrēt 

teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas specialitātē: 
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Rezultāti  

 

 

 

veikt pacienta novērtēšanu, dokumentēt iegūtos datus, 

izvirzīt aprūpes problēmas, plānot aprūpes darbības, 

veikt aprūpes darbības, kas nodrošina pacienta 

vajadzības, novērtēt aprūpes pasākumu efektivitāti un 

dokumentēt pacienta reakciju uz aprūpes pasākumiem, 

veicināt pacienta pašaprūpi, apmācot, iesaistot viņu un 

viņa ģimenes locekļus aprūpes pasākumos, dokumentēt 

katrā aprūpes posmā padarīto darbu, veikt nozīmēto 

medikamentu ievadīšanu un dokumentēšanu prakses 

vadītāja kontrolē, novērtēt pacienta reakciju pēc 

medikamentu ievadīšanas. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Baiba Druvmale-Druvleja 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, VpS102, VpU304, VpD112, 

Med107, Med202, Mzp108, Mzp201, MzPr104 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības 

veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Aprūpes process specialitātē: pacienta novērtēšana, 

dokumentēšana 

P 96 

2. Aprūpes process specialitātē: problēmu un mērķu 

noteikšana 

P 96 

3. Aprūpes process specialitātē: aprūpes realizācija  P 96 

4. Aprūpes process specialitātē: aprūpes novērtēšana P 96 

5. Aprūpes process specialitātē: medikametu administrēšana P 96 

 Stundas kopā P 480 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.  

Prakses vērtējumu veido: 

1. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%) 

2. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%) 

3. Prakses aizstāvēšana (40%) 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Gardovskis J. u.c., “Ķirurģija”, J. Gardovska redakcija, Rīga: Latvijas Medicīnas 

Akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Ķirurgu Asociācija, 2001.g., 648 lpp 

2. Autoru kolektīvs.”Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata”, Rīga: „Jumava”, 2001 

3. Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu 

izglītībā un praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010 

4.  I. Kalniņa. Rokasgrāmata sabiedrības veselība māsām: mācību līdzeklis māsām-R. 

MPIC, 1999.g – 150lpp. 

5. Tirāns E. Mazjānis I. Vakcinācija, imūnsistēma, antimikrobiskā infekciju profilakse. 

2001./2002. 

Papildliteratūra 

1. Šiliņa M., Dupure I. Pacientu izglītošana – māsas kompetence. Rīga: Nacionālais 

apgāds, 2009 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls „Doctus” „Latvijas Ārsts”, periodika 

2. www.talakizglitiba.lv ESF realizēto kursu mācību materiāli. 

3.  www.who.int/en/ 

 

http://www.talakizglitiba.lv/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2010.gada 30.augustā 

Protokols Nr. 30 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Kvalifikācijas darbs specialitātē 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods MzKd201 

Kredītpunkti  8 

ECTS kredītpunkti 12 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

320 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 

- 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Studiju programmas noslēgumā, izstrādājot 

kvalifikācijas darbu, students: 

demonstrē savas zināšanas, prasmes, zinātniskā darba 

izstrādē māszinībās; 

apliecina spēju izmantot teorētiskās zināšanas, lai 

formulētu un risinātu praktiskas problēmas un  

pamatotu šo problēmu aktualitāti; 

veic pētījumu, apkopo un izanalizē iegūtos rezultātus; 

analizē literatūru un citus izziņas avotus; 

izvirza jautājumu (hipotēzi), pārbauda to un izdara 

secinājumus. 

 

Rezultāti  

 

Students patstāvīgi izstrādā kvalifikācijas darbu un 

aizstāv to. Kvalifikācijas darba tēma ir saistīta ar 

māsas pamatspecialitāti un tai atbilstošajām ētiskajām 

normām; pacienta aprūpi stacionāros un citās veselības 

aprūpes iestādēs. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Maruta Šiliņa 

Priekšzināšanas VpS303, VpU203, Mzp112, Mzp201 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Temata izvēle. Zinātniskā aparāta veidošana P 40 

2. Sadarbība ar darba vadītāju P 20 

3. Pētniecības bāzes izvēle. Darbs pētniecības bāzē P 60 

4. Literatūras atlase, sistematizācija, analīze  P 80 

5. Pētījumu datu apstrāde un analīze P 40 

6. Secinājumi un rekomendācijas P 30 

7. Kvalifikācijas darba noformēšana, prezentācijas 

sagatavošana 

P 30 

8. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana P 20 

 Stundas kopā P 320 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Studentam jāpamato izvēlētā kvalifikācijas darba tēmas aktualitāte, izvirzītie mērķi, 

uzdevumi, izvēlētā pētniecības metode, hipotēze vai pētījuma jautājums, jāanalizē pētījuma 

rezultāti, jāsniedz secinājumi un priekšlikumi. Sekmīgi jāaizstāv un jāprezentē kvalifikācijas 

darbs (100%). 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1.  Kroplijs A., Raščevska M., Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs, Rīga, 

Raka, 2004 

2. Geske A.,Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija.-Rīga; Raka, 2001 

3. Lasmanis A., Kangro I.- Faktoru analīze/ māc.līdz.-Rīga:SIA Izglītības soļi, 2004 

Papildliteratūra 

1. Journal of Research in Nursing ( http://jrn.sagepub.com/ ) 

2. Polit D.F., Hungler B.P., Nursing Research Principles and Methods, Philadelphia J.B. 

Lippincott Company, 1995. 

3. Dempsey A., Using Nursing Research: Process Critical Evaluation and Utilization, WI 
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USA Lippincott company, 1999. 

4. Arhipova I., Bāliņa S., Statistika ekonomikā, Rīga, Datorzinību centrs, 2003. 

5. Lasmanis A., Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas 

pētījumos, Rīga, Mācību apgāds NT, 1999. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  

1. Research and Theory for Nursing Practice, Springer Publishing Co 

2. Nursing research, Lippincott Williams&Wilkings 
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4. Studiju programmas Ārstniecība 

raksturojums 
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Augstākās izglītības progammas akredeitacijas lapas kopija 
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4.1. Studiju programmas saturs un realizācija 

4.1.1.  Studiju programmas īstenošanas mērķi un  uzdevumi 

Pārakreditācijas periodā, studiju kursu pēctecības nodrošināšanai, ir precizēti studiju 

programmas Ārstniecība    mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti, kurus  nosaka ārsta palīga  

profesijas standarts un prasības, kuras noteiktas Latvijas likumdošanā (MK noteikumi Nr. 268). 

Studiju programma atbilst Latvijas izglītības klasifikācijai (MK noteikumi Nr. 990, 02.12.2008) 

–EKI 5. līmenis - 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (4.līmeņa profesionālās kvalifikācijas 

ieguve).  

Programmas mērķi: 

1. Sagatavot ceturtā  līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu speciālistu – ārsta palīgu, 

kurš: 

1.1 sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai 

bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsslimnīcas etapā un stacionāro ārstniecības iestāžu 

uzņemšanas nodaļās (neatliekamās palīdzības centros), strādā primārās veselības 

aprūpes ārstniecības iestādēs, nosaka pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi 

lieto un izraksta medikamentus, konstatē pacienta nāvi, kā arī nodrošina 

nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi pacientiem visos veselības 

aprūpes līmeņos, organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus , 

sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus sertificēta ārsta vai sertificēta ārsta 

palīga vadībā,  

1.2 ir atbildīgs par savu profesionālo darbību, pamatojoties uz spēkā esošām 

neatliekamās medicīniskās palīdzības vadlīnijām un standartiem, 

1.3 veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveidojot savas zināšanas un 

prasmes, pilnveidojoties par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu, radošu 

mainīgos sociālekonomiskos apstākļos konkurētspējīgu personu, 

1.4 iegūst prasmes nodrošināt zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīsta spēju 

patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus. 

2. Radīt motivāciju tālākai izglītības iegūšanai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu 

otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. 
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Programmas uzdevumi: 

Lai īstenotu studiju programmas mērķus, programma paredz sniegt zināšanas, veidot un 

attīstīt kvalitatīvākai profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo prasmju, iemaņu un 

attieksmju kopumu atbilstoši iegūstamai kvalifikācijai.  

Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi, kuri izpildāmi programmas īstenošanas gaitā: 

1. Nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi. 

2. Nodrošināt zināšanu, prasmju, iemaņu apguvi, kas atbilst profesionālās izglītības 

standartam un darba tirgus prasībām. 

3. Veicināt studentam uzņemties atbildību par izglītošanos un izaugsmi ārsta palīga 

profesijā. 

4. Attīstīt un pilnveidot studiju un materiāli tehnisko nodrošinājumu. Sniegt zināšanas 

informācijas tehnoloģiju jomā saistībā ar veselības aprūpi un pētniecību. 

5. Ikdienas studiju darbā attīstīt studentos uzņēmību, iniciatīvu, radošu, kritisku domāšanu 

un spēju pašam atrast vietu sabiedrībā un darba tirgū. 

6. Veicināt pašizglītību, attīstīt prasmes informāciju ieguvē, analīzē, apstrādē un 

izmantošanā. 

 

4.1.2.  Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Studiju rezultātā students, kurš sekmīgi apguvis studiju programmu, iegūst pirmā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ,,ārsta palīgs” ; „ambulatorās aprūpes ārsta 

palīgs”;  „neatliekamās medicīnas ārsta palīgs” (LR MK noteikumi Nr. 68 ,,Izglītības programmas 

minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas 

iegūšanai” – 19.02.2002.), kas atbilst 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartam un Ārsta palīga profesijas standartam. Pēc 3 gadu jeb 120 KP vai 2 gadu jeb 80 KP 

studiju programmas apguves  students spēs: 

1. Parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas un izpratni par savu profesiju, nodrošinot 

neatliekamo medicīnisko palīdzību, visu vecuma grupu pacientu izmeklēšanu, veselības 

stāvokļa izvērtēšanu, traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu 

un realizēšanu. 

2. Balstoties uz analītisku pieeju, izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas profesionālajā 

darbībā, demonstrēt  prasmes, kas  ļauj parādīt radošumu, spēju darboties  komandā 
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kritiskās un neprognozējamās situācijās, pacienta veselības problēmu risināšanā, 

pārrunājot un argumentēti apspriežot ar kolēģiem, pacientu piederīgajiem. Parādīt 

prasmes apspriest praktiskus jautājumus ar vadību un kolēģiem, lai izvērtētu, analizētu 

veiktās darbības, pilnveidotu  citu cilvēku darbību  un savu kompetenci. 

3. Īstenot ārsta palīga darbības atbilstoši ārsta palīga profesijas standartam. 

4. Kritiski izvērtēt savu profesionālo darbību, pieņemt lēmumu par savu profesionālo 

pilnveidi. 

5. Patstāvīgi formulēt, aprakstīt  un analizēt profesionālas problēmas,  integrēt dažādu jomu 

zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā. 

6. Izprast  ārsta palīga vietu plašākā sociālā kontekstā. 

   

4.1.3. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai 

Latvijas Republikas likums (20.06.2001.) „Par reglamentētajām profesijām un 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi  Nr. 268 

(24.03.2009.) „ Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā 

līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un 

šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” nosaka kopējas prasības ārsta palīga 

izglītībai.  

Piedāvājamās pirmā līmeņa profesionālās  augstākās izglītības „Ārstniecība” studiju 

programmas  nepieciešamība  no Latvijas interešu viedokļa  motivējama ar  valstī pieaugošo 

pieprasījumu pēc kvalificētiem un profesionāli sagatavotiem ārsta palīgiem ar augstāko izglītību, 

kas spēj:  

4. praktizēt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestos, ģimenes ārsta praksēs, citās 

veselības aprūpes iestādēs un sabiedrības veselības jomā,  

5. patstāvīgi veikt un vadīt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu dažādām 

pacientu grupām veselības traucējumu gadījumos, izglītot pacientus, viņu ģimenes 

locekļus,   komandas locekļus un sabiedrību,  

6. piedalīties ārstniecībā un nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas  un prasmes. 

Novērtējot studiju programmas perspektīvas no Latvijas valsts interešu viedokļa, 

iezīmējami vēl vairāki svarīgi punkti:  
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5. reformas veselības aprūpes sistēmā strauji samazina sekundārās veselības aprūpes 

īpatsvaru, palielinot primārās un terciārās veselības aprūpes lomu, ar 2009. gada 29. 01. 

Ministru kabineta rīkojumu Nr. 75 valstī ir izveidots vienots Neatliekamās Medicīniskās 

palīdzības dienests ar pieciem reģionālajiem centriem- Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, 

Zemgales un Latgales. Tajā iekļauts arī katastrofu medicīnas centrs. Tādējādi tiek 

nodrošināts princips, ka uz izsaukuma vietu dodas tuvākā mediķu brigāde, ātrāk nonākot 

palīdzības sniegšanas vietā. Nozīmīga Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

prioritāte ir un  turpmāk būs jauno mediķu piesaiste darbam ātrajā palīdzībā. Lai 

pietuvinātu brigādes iedzīvotājiem un nodrošinātu mediķu ātrāku ierašanos pie 

pacientiem, valstī tiek veidoti jauni ātrās palīdzības brigāžu punkti (vairāk kā 30 vietās), 

palielinājies pieprasījums tieši pēc ārsta palīgiem, jo tiek organizētas jaunas ārsta palīgu 

brigādes, jaunie speciālisti nepieciešami arī 113 dispečercentrā, 

6. jāņem vērā, ka šobrīd dienests ir norūpējies tieši par paaudžu maiņu ātrajā palīdzībā, 

brigāžu mediķu vidējo vecumu (21% ir vecumā no 51-60 gadiem),  

7. darba vietu pieejamību programmas absolventiem palielina arī tas, ka Rīgas Austrumu 

klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā „Gaiļezers” 2010.g.novembrī atklāja Latvijā 

modernāko un lielāko Neatliekamās medicīniskās palīdzības uzņemšanas klīniku, pirms 

tam ierīkots helikopteru nosēšanās laukums, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā 

vairākus gadus darbojas Neatliekamās medicīnas centrs, 

8. veselības aprūpes sistēmas reformu rezultātā pieaug ģimenes ārstu darba apjoms un 

funkcijas. Lai deleģētu daļu savu uzdevumu, ģimenes ārstu prakses piedāvā darbu ārsta 

palīgiem. Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu par ģimenes ārsta praksi grozījumu 

projekts, kurš paredz, ka katram ģimenes ārstam jāstrādā vismaz ar vienu ārsta palīgu 

(vai diviem). Paredzēts, ka ārsta palīgam 2 stundas dienā jāveic patstāvīga pacientu 

pieņemšana. Savukārt, lauku reģionos un pagastos trūkst ģimenes ārstu. Tāpēc, lai 

nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību, pašvaldības piedāvā doktorātos strādāt ārsta 

palīgiem. 

 

4.1.4. Prasības, sākot studiju programmu 

Imatrikulācija studiju programmā Ārstniecība (Pielikums Nr. 12) notiek, ņemot vērā 

vērtējumu centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču, spāņu) un 
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matemātikā. Ja reflektants vidējo vai vidējo profesionālo izglītību ieguvis līdz 2004.gadam, tad 

vērā tiek ņemts eksāmena vērtējums latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā (algebra un 

ģeometrija) -  vērtējums ne zemāks kā 4 (10 ballu sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā.). Iesniegumus 

imatrikulācijai pieņem arī no personām, kuras likumdošanā paredzētajā kārtībā bijušas atbrīvotas 

no eksāmeniem latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā, un, kuru gala vērtējums šajos 

priekšmetos ir ne zemāks kā 4 (10 ballu sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā.). Gadījumā, ja 

reflektants nav kārtojis eksāmenu latviešu valodā, bet kārtojis Valsts valodas eksāmenu, to 

apliecina valsts valodas prasmes apliecība, kurā vērtējums ir ne zemāks par A2  (pamata) līmeni. 

Reflektantus imatrikulē ar direktores rīkojumu, pamatojoties uz konkursa rezultātiem un noslēgto 

Studiju līgumu. Gadījumā ja reflektantiem ir vienāds ieskaitīšanas punktu skaits, komisija ņem 

vērā atzīmi dabaszinātņu priekšmetā vai vidējo atzīmi no sekojošiem priekšmetiem - fizika, 

ķīmija, bioloģija. Reflektantiem, kuriem ir profesionālā vidējā izglītība un feldšera 

kvalifikācija/specialitāte, vērā ņem vērtējumu trīs studiju kursos (mācību priekšmetos) – terapijā, 

ķirurģijā un pediatrijā. Vērtējumu iepriekšminētajos studiju kursos, pielīdzina punktu sistēmai 

atbilstoši vērtējuma skalai (skat.1.tab.). Konkursa rezultātus nosaka un apkopo Uzņemšanas 

komisija, summējot un kārtojot punktu summu no lielākās uz mazāko.   

Tabula  Nr.4.1. 

Atzīmes 

10 ballu 

sistēmā 

Punkti 
Atzīmes 5 

ballu sistēmā 
Punkti 

10 10 punkti 5 9 punkti 

9 9 punkti 4 7,2 punkti 

8 8 punkti 3 5,4 punkti 

7 7 punkti 

 
6 6 punkti 

5 5 punkti 

4 4 punkti 
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4.1.5. Studiju programmas plāns  

STUDIJU PLĀNS 

Ārstniecības studiju programma pilna laika klātienes studijās 3 gadi (6 semestri) 

Kursa 

kods 

Kursa nosaukums 1.gads 2.gads 3.gads Kopā Pārbaudes 

veids 

Stundu skaits 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s.   Lekcijas Semināri Praktiskais 

darbs 

 Obligātā (A daļa)     

23 KP Vispārizglītojošie studiju kursi (Profesionālo studiju programmām)     

VpH101 Latīņu valoda 2      2 Eksāmens  40  

VpS102 Saskarsmes 

psiholoģija 

2      2 Eksāmens 40   

VpS204 Attīstības psiholoģija 

un  ievads 

psihosomatikā 

   2   2 Eksāmens 40   

VpS303 Pētniecības metodes     2   2 Eksāmens 40   

VpD109 Ģenētikas un 

bioķīmijas pamati 

2      2 Eksāmens 40   

VpD110 Anatomija un 

fizioloģija I 

3      3 Eksāmens 50 10  

VpD111 Anatomija un 

fizioloģija II 

 2     2 Eksāmens 30 10  

VpD112 Mikrobioloģija un 2      2 Eksāmens 40   
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parazitoloģija 

VpU103 Uzņēmējdarbības 

pamati. 

2      2 Eksāmens 40    

VpU203 Projektu izstrāde  un 

vadība 

  2    2 Eksāmens 40   

VpU304 Profesionālās darbības 

juridiskie aspekti  

    2  2 Eksāmens 40   

20 KP 

VpS205 Pedagoģijas pamati 

veselības aprūpē 

  1    1 Ieskaite 20   

Med105 Farmakoloģija  3      3 Eksāmens 50 10  

VpD113 Higiēna un 

epidemioloģija 

 1     1 Ieskaite 20   

Med102 Vispārīgā patoloģija  2     2 Eksāmens 40   

Med106 Klīniskās procedūras   5     5 Eksāmens 20  160 

Med203 Speciālā patoloģija   1    1 Ieskaite  20   

Med202 Klīniskā 

farmakoloģija un 

farmakoterapija 

   3   3 Eksāmens 40  40   

Med308 Medikamentozā 

aprūpe 

    2  2 Eksāmens 20  40 

Med306 Profilaktiskā medicīna     1  1 Ieskaite 20   

Med307 Radioloģijas pamati   1    1 Ieskaite 20   



300 

 

un biofizika 

31KP 

Āpp101 Ievads neatliekamā 

medicīnā 

2      2 Eksāmens 40   

Āpp210 Neatliekamā medicīna 

I 

   3   3 Eksāmens 40  40 

Āpp308 Neatliekamā medicīna 

II 

    5  5 Eksāmens 40  120 

Āpp102 Vispārīgā propedeitika  2     2 Eksāmens 20  40 

Āpp201 Internā medicīnā     5   5 Eksāmens 40  120      

Āpp206 Vispārīgā un speciālā 

ķirurģija  

  2    2 Eksāmens 20  40 

Āpp213 Traumatoloģija    1   1 Ieskaite 10  20 

Āpp207 Pediatrija   3    3 Eksāmens 40  40 

Āpp208 Dzemdniecība un 

ginekoloģija. 

  2    2 Eksāmens 20  40 

Āpp307 Neatliekamā 

elektrokardioloģija 

    1  1 Ieskaite 10  20 

Āpp211 Speciālās klīniskās 

procedūras ārsta 

palīga praksē 

  2    2 Eksāmens   80 

Āpp301 Intensīvā terapija      2  2 Eksāmens 20  40 

Āpp303 Katastrofu medicīna     1  1 Ieskaite  20   
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un toksikoloģija 

20KP Prakse  4   4 2 10 20 Aizstāvēša

na 

   

ĀppPr101 Ievads profesijā  1     1 Aizstāvēša

na 

   

ĀppPr102 Klīniskās procedūras  3     3 Aizstāvēša

na 

   

ĀppPr201 Slimību, traumu un 

kritisko situāciju 

diagnostika un NMP I 

   4   4 Aizstāvēša

na 

   

ĀppPr301 Slimību, traumu un 

kritisko situāciju 

diagnostika un NMP 

II 

    2 10 12 Aizstāvēša

na 

   

10KP Kvalifikācijas darbs      10 10     

 

12KP 

Āpp204 Acu un LOR slimības   2    2 Eksāmens 20  40 

Āpp202 Neiroloģija    2    2 Eksāmens 20  40 

Āpp205 Infekcijas slimības un 

STS 

  2    2 Eksāmens 20  40 

Āpp104 Bērna specifiskā 

propedeitika 

 2     2 Eksāmens 20  40 

Āpp103 Sievietes specifiskā  2     2 Eksāmens 20  40 
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propedeitika 

Āpp306 Psihiatrija un mentālā 

veselība 

    2  2 Eksāmens 20  40 

  18  20 20 20  18  20      

4 KP 

  2    2       

 Kopā 

 

20 20 20 20 20       

 Kopā A daļā 

t.sk. Vispārizglītojošie 

studiju kursi 

Nozares teorētiskie 

pamatkursi 

(profesionālo studiju 

prgrammām) 

      74     

 Prakse  4  4 2 10 20      

 Valsts pārbaudījums      10 10      

 Kopā B daļā 

t.sk. Nozares 

profesionālās 

specializācijas kursi 

(profesionālo studiju 

prgrammām) 

      12     
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 Brīvās izvēles daļā 

(C daļā) 

 2 2    4  

 

   

 Kopā programmā       120      

 

 

STUDIJU PLĀNS 

Ārstniecības studiju programma pilna laika klātienes studijās 2 gadi (4 semestri) 

Kursa 

kods 

Kursa nosaukums 1.gads 2.gads Kopā Pārbaudes 

veids 

Stundu skaits 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s.   Lekcijas Semināri Praktiskais 

darbs 

 Obligātā (A daļa)    

20 KP Vispārizglītojošie studiju kursi (Profesionālo studiju programmām)    

VpH101 Latīņu valoda 2    2 Eksāmens  40  

VpS102 Saskarsmes 

psiholoģija 

2    2 Eksāmens 40   

VpS204 Attīstības psiholoģija 

un  ievads 

psihosomatikā 

 2   2 Eksāmens 40   

VpS303 Pētniecības metodes   2  2 Eksāmens 40   

VpD109 Ģenētikas un 2    2 Eksāmens 40   
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bioķīmijas pamati 

VpD111 Anatomija un 

fizioloģija II 

 2   2 Eksāmens 40   

VpD112 Mikrobioloģija un 

parazitoloģija 

2    2 Eksāmens 40   

VpU103 Uzņēmējdarbības 

pamati. 

2    2 Eksāmens 40   

VpU203 Projektu izstrāde  un 

vadība 

 2   2 Eksāmens 40   

VpU304 Profesionālās darbības 

juridiskie aspekti 

  2  2 Eksāmens 40   

8 KP 

Med106 Klīniskās procedūras  5   5 Eksāmens 20  160 

Med202 Klīniskā 

farmakoloģija un 

farmokoterapija 

 3   3 Eksāmens 40  40 

11 KP 

Āpp201 Internā medicīnā   5  5 Eksāmens 40  120 

Āpp206 Vispārīgā un speciālā 

ķirurģija 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Āpp207 Pediatrija   3  3 Eksāmens 40  40 

Āpp303 Katastrofu medicīna 

un toksikoloģija 

   1 1 Ieskaite 20   
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16 KP Prakse  4 2 10 16 Aizstāvēša

na 

   

ĀppPr103 Klīniskās procedūras 

specialitātē 

 4   4 Aizstāvēša

na 

   

ĀppPr202 Prakse specialitātē I   2  2 Aizstāvēša

na 

   

ĀppPr203 Prakse specialitātē II    10 10 Aizstāvēša

na 

   

8 KP Kvalifikācijas darbs 

specialitātē 

   8 8     

 

15 KP 

 Neatliekamās 

medicīnas ārsta palīgs 

         

Āpp111 Akūtie stāvokļi 

dzemdniecībā un 

ginekoloģijā 

2    2 Eksāmens 20  40 

Āpp112 Neatliekamā 

neiroloģija 

2    2 Eksāmens 20  40 

App218 Neatliekamā palīdzība 

un  atdzīvināšana 

  3  3 Eksāmens 20  80 

Āpp113 Neatliekamā 

palīdzībadažādu 

infekciju gadījumos 

2    2 Eksāmens 20  40 

Āpp114 Neatliekamā palīdzība 2    2 Eksāmens 20  40 
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traumu pacientiem 

Āpp115 Akūtā psihiatrija  2   2 Eksāmens 20  40 

Āpp307 Neatliekamā 

elektrokardioloģija 

   1 1 Ieskaite 10  20 

Āpp219 NMP dispečera darba 

organizācija 

  1  1 Ieskaite 20  20 

Āpp220 Neatliekamā internā 

medicīna 

  1,5  1,5 Eksāmens 20 20 20 

Āpp221 Akūtie stāvokļi 

pediatrijā 

  1,5  1,5 Eksāmens 20 20 20 

Āpp222 Neatliekamā ķirurģija   1  1 Ieskaite 10 10 20 

15 KP 

 Āmbulatorās aprūpes 

ārsta palīgs 

         

Āpp217 NMP veselību un 

dzīvību apdraudošajās 

situācijās 

  2  2 Eksāmens 20  40 

Āpp107 Dzemdniecība un 

ginekoloģija 

ambulatorajā praksē 

2    2 Eksāmens 20  40 

Āpp106 Infekcijas slimības un 

STS ambulatorajā 

praksē 

2    2 Eksāmens 20  40 

Āpp108 Traumatoloģija 

ambulatorajā praksē 

2    2 Eksāmens 20  40 
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Āpp109 Psihiatrija un mentālā 

veselība ambulatorajā 

praksē 

 2   2 Eksāmens 20  40 

Āpp215 Rehabilitācija   2  2 Eksāmens 20  40 

Āpp110 Veselības aprūpes 

organizācija 

ambulatorajā praksē 

2    2 Eksāmens 40   

Āpp216 Medicīnas 

tehnoloģijas un 

aprīkojums 

ambulatorajā praksē 

   1 1 Ieskaite   40 

  20 20 20 20      

2 KP 

 Bibliogrāfija 2    2  40  40 

 Kopā 20 20 20 20      

 Kopā A daļā 

t.sk. Vispārizglītojošie 

studiju kursi 

Nozares teorētiskie 

pamatkursi 

(profesionālo studiju 

prgrammām) 

    39     

 Prakse  4 2 10 16     

 Valsts pārbaudījums    8 8     
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 Kopā B daļā 

t.sk. Nozares 

profesionālās 

specializācijas kursi 

(profesionālo studiju 

prgrammām) 

    15     

 Brīvās izvēles daļā 

(C daļā) 

2    2     

 Kopā programmā     80     
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4.1.6.Studiju programmas organizācija 

Studiju procesa norisi un programmas Ārstniecība   īstenošanu reglamentē LU RMK  

darbību reglamentējošie dokumenti  un iekšējie dokumenti, kas izstrādāti atbilstoši Izglītības 

likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam: 

 Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību 

 Prakses nolikums 

 Valsts noslēguma pārbaudījuma nolikums 

 Nolikums par ārzemju perioda akadēmisko atzīšanu  

 Nolikums par studentu aptaujām studiju procesa un docētāju darba novērtēšanai 

 Nolikums par studējošo kredīta piešķiršanas kārtību 

 Studentu pašpārvaldes nolikums 

 Uzņemšanas noteikumi 

 Uzņemšanas kārtība studiju programmās 

 Noteikumi par studiju priekšmetu akadēmisko atzīšanu 

 Studiju uzsākšanas kārtība vēlākajos studiju posmos 

 Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts studējošo kredīts 

 Stipendiju piešķiršanas nolikums 

 Studiju kvalitātes kontrole Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā 

 Iekšējās kārtības noteikumi 

 Studiju programma 

 Studiju kursu programmas 

 Studiju kalendārais grafiks 

 Nodarbību saraksts 

Informācija par studiju procesa norisi ir pieejama katram studentam koledžas mājaslapā 

www.rmkoledza.lu.lv un Studiju daļā. 

Studiju saturu, apjomu, darba formu  un sadalījumu pa semestriem reglamentē: 

 Studiju programma, kuru izstrādājot tiek veidots studiju programmas satura un realizācijas 

apraksts. Izstrādāto studiju programmu un atbildīgo par programmas īstenošanu apstiprina 

LURMK padomes sēdē.  

 Studiju plāns, kurā noteikts studiju kursu un pārbaudījumu sadalījums pa semestriem. 

 Studiju kalendārais grafiks, kuru ik gadus izstrādā direktora vietnieks, māszinību katedras 

vadītājs, studiju daļas vadītājs un apstiprina direktors (http://www.rmkoledza.lu.lv).  

http://www.rmkoledza.lu.lv/
http://www.rmkoledza.lu.lv/
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Saskaņā ar studiju kalendāro grafiku un studiju plānu, studiju daļas metodiķis  sastāda 

nodarbību plānu un pārbaudījumu sarakstu  katrā semestrī. 

Katrā studiju kursā notikušo nodarbību (teorētiskās, prakstiskie darbi, patstāvīgie darbi) 

īstenošanu mācībspēki reģistrē Studiju kursa īstenošanas grafikā. Studenta vērtējumu reģistrē  

Studiju kursa noslēguma vērtējuma lapā, kā arī ziņas par studenta  saņemto  vērtējumu un studiju 

kursa apjomu kredītpunktos tiek ievadītas  elektroniski datu bāzē sistēmā WinStudents.  

Katru gadu direktora vietnieks un  katedras vadītājs  plāno mācībspēku slodzes  nākamajam 

studiju gadam un ziņo  koledžas padomes sēdēs par programmas realizāciju un attīstību.  

 Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti 29 docētāji, klīnisko prakšu vadīšanā tiek 

pieaicināti nozaru speciālisti no veselības aprūpes iestādēm, ar kurām koledžai ir slēgts sadarbības 

līgums, kā arī programmas realizācijā ir iesaistītas visas koledžas struktūrvienības. 

2011. un 2012. gadā akreditētā   studiju programma izstrādāta, nodrošinot: 

 studiju priekšmetu pēctecību; 

 interaktīvu apmācību metožu pielietojumu; 

 patstāvīgā darba nozīmi; 

 teorētisko zināšanu nostiprināšanu praksē; 

 zināšanu un prasmju vērtēšanas sistemātiskumu (10 ballu sistēmā); 

 studējošo nepieciešamību pielāgot savu kvalifikāciju darba tirgus prasībām. 

Programma paredz galveno vispārējo spēju izkopšanu: 

 analītisko domāšanu; 

 spēju strādāt komandā; 

 pašiniciatīvu; 

 profesionālo kompetenci; 

 pašnovērtēšanas spēju; 

 spēju risināt problēmas un pieņemt lēmumus; 

 spēju definēt mērķus, izstrādāt plānus to sasniegšanai un īstenot tos. 

 Studiju programmas apjoms studentiem ar vidējo izglītību ir  120 KP, kurus veido: 

1. Obligātā jeb A daļa - 74 KP – no tiem 23 KP -  Vispārizglītojošie studiju kursi, 22 KP-  

Nozares teorētiskie pamatkursi, 31 KP - Nozares profesionālās specializācijas kursi. 

2. Obligātās izvēles jeb B daļa 12 KP, 

3. Prakse veselības aprūpes iestāde 20 KP – no tiem : 

3.1 Ievads profesijā- 1 KP 
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3.2 Klīniskās procedūras – 3 KP 

3.3 Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un neatliekamā medicīniskā 

palīdzība (NMP) I- 4 KP  

3.4 Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un neatliekamā medicīniskā 

palīdzība (NMP) II- 12 KP (no tiem Katastrofu medicīna – 2 KP, Sabiedrības 

veselība – 2 KP) 

4. Brīvās izvēles jeb C daļa 4 KP 

5. Kvalifikācijas  darbs 10 KP 

Studiju programmas apjoms studentiem ar profesionālo vidējo izglītību- ārsta palīga 

(feldšera) kvalifikāciju ir 80 KP, kurus veido: 

1. Obligātā jeb A daļa- 39 KP – no tiem 20 KP -  Vispārizglītojošie studiju kursi, 8 KP-  

Nozares teorētiskie pamatkursi, 11 KP - Nozares profesionālās specializācijas kursi. 

2. Obligātās izvēles jeb B daļa 15 KP, 

3. Prakse veselības aprūpes iestāde 16 KP – no tiem : 

a. Klīniskās procedūras specialitātē– 4 KP 

b. Prakse specialitātē I- 2 KP 

c. Prakse specialitātē II- 10 KP  

4. Brīvās izvēles jeb C daļa 2 KP 

5. Kvalifikācijas  darbs 8 KP 

Studējošie apgūst 20 KP semestrī. Vienu KP teorētiskajās nodarbībās veido 50% 

kontaktstundu un 50% studentu patstāvīgā darba stundas, bet praktiskajā darbā un klīniskajās 

praksēs ir 100% kontaktstundas („Pacientu tiesību likums” (17.12.2009.), likums ,,Par 

reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (20.06.2001.). 

Profesionālo iemaņu apgūšanu nodrošina: 1.Mācību prakses - galvenokārt nozares studiju kursos. 

Studenti nostiprina lekcijās iegūtās zināšanas un pamatā apgūst profesionālās prasmes, atbilstoši 

profesijas standartam. Praktiskajās nodarbībās studenti strādā individuāli vai nelielās grupās. 

Praktisko nodarbību apmeklējums, atšķirībā no lekciju apmeklējuma, ir obligāts, kavētās 

nodarbības ir jāatstrādā. 2.Klīniskās prakses - saskaņā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītība standartu Ārstniecības studiju programmā tiek organizētas prakses ārpus izglītības 

iestādes – veselības aprūpes iestādēs, galvenokārt, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā 

(gan Rīgā, gan reģionālajos centros), Neatliekamās medicīniskās palīdzības uzņemšanas klīnikās, 

gimenes ārstu praksēs, intensīvās terapijas klīnikās, toksikoloģijas un sepses klīnikās, 
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traumatoloģijas un politraumu nodaļās, traumpunktos). To realizācijā ir iesaistīti veselības aprūpes 

iestāžu darbinieki – sertificēti ārsta palīgi un ārsti. Prakšu mērķi paredz studiju kursos iegūto 

zināšanu, prasmju un iemaņu pielietošanu reālā no koledžas atšķirīgā vidē. Pacientu tiesības 

(„Pacientu tiesību likums” 5.pants (7), 12.pants (1) 17.12.2009.)  paredz viņu piekrišanu studenta 

līdzdalībai aprūpē prakses vadītāja klātbūtnē un atbildībā, tādēļ prakšu realizācija notiek tikai 

kontaktstundu veidā. Par prakses norisi atbildību uzņemas gan izglītības iestāde, gan veselības 

aprūpes iestādes prakšu organizators un vadītājs. Šos procesus reglamentē līgumi (Pielikums Nr.5)  

starp izglītības iestādi un veselības aprūpes iestādi, Prakses nolikums (Pielikums Nr. 6), kā arī 

konkrētās prakses apraksts (Pielikums Nr.7), kurā noteikti  prakses mērķi, saturs, organizācija, 

sasniedzamais rezultāts, tā atspoguļojums un prakses vērtējums. 

Programmas īstenošanas laikā tiek realizēta individuāla pieeja un atgriezeniskā saite, ko 

nodrošina studiju procesā iesaistītie. Individuālā pieeja tiek realizēta konsultācijās un 

kvalifikācijas darba izstrādes laikā. Studentiem, kuri strādā veselības aprūpes iestādē, ir 

individuāla pieeja prakšu vietas izvēlē (tuvāk dzīves vietai), kā arī studiju process tiek organizēts 

pēcpusdienās un sestdienās, kas ļauj savienot studijas ar darbu, iegūt atgriezenisko saiti par 

teorētisko zināšanu pielietojumu praksē un paaugstināt motivāciju.Studentiem ir iespēja izteikt 

viedokli un diskutēt ar akadēmisko, administratīvo un tehnisko personālu, gan par studiju procesu, 

gan  studentu sociālo dzīvi, kas ir ļoti nozīmīgi savstarpējās attiecībās koledžā, kā arī turpmākajā 

darbā. Studenti regulāri saņem atgriezenisko saiti no mācībspēkiem  par pārbaudījumu 

rezultātiem, patstāvīgā un praktiskā darba vērtējumiem, prezentācijām. Studiju kursa noslēgumā 

mācībspēks  saņem atgriezenisko saiti noskaidrojot studentu apmierinātību ar kursa saturu, mācību 

metodēm. Informācijas apmaiņa ar studentu ir iespējama arī caur grupu  e-pastu un koledžas 

koledžas mājas lapu. 

 Studiju rezultāti tiek analizēti katra semestra un studiju gada noslēgumā. Plānojot izmaiņas 

studiju norisē, tiek ņemti vērā studentu  ieteikumi studiju kursa pilnveidei. Par studiju kursa 

pilnveidi ir atbildīgs studiju kursa  mācībspēks. 

    Pārakreditācijas periodā ņemta vēra  ekspertu komisijas rekomendācija un palielināts  studiju 

kursa Pētniecības metodes apjoms zinātniskās pētniecības kompetenču paaugstināšanai. 

Pilnveidojot sudiju programmu, esam ņēmuši vērā arī darba devēju rekomendācijas- pastiprināt 

klīnisko pamatdisciplīnu kursus internā medicīnā, ķirurģijā, traumatoloģijā, pediatrijā, 

propedeitikā, elektrokardiogrāfijā Atbalstot studējošo līdzdalību studiju programmas 
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pilnveidošanā, programmas īstenošanai noslēgti sadarbības līgumi ar reģionālajām veselības 

aprūpes iestādēm. 

Studiju programmā Ārstniecība    studiju  kursi  sakārtoti tā, lai mācību slodze būtu 

proporcionāli izlīdzināta pa akadēmiskiem gadiem, kā arī tā, lai varētu secīgi, ejot no vienkāršākā 

uz sarežģītāko, sasniegt  visus studiju programmā paredzētos studentu mācīšanās sasniegumus. 

Ieviestās izmaiņas uzlabos iegūstamās izglītības kvalitāti, studentu profesionālās zināšanas, 

prasmes un kompetences, kā arī paaugstinās absolventu konkurētspēju darba tirgū. Studiju 

programmas organizācija atbilst tam, lai sagatavotu ārsta palīgu, kura teorētiskā un praktiskā 

sagatavotība dod iespēju izpildīt profesijas standartā noteiktos uzdevumus atbilstoši ceturtā 

profesionālā kvalifikācijas līmeņa prasībām. 

Divgadīgajā  (80 KP / 120 ECTS)  studiju plānā iekļauti tie studiju kursi, kuri, ņemot vērā 

studējošā iepriekšējo izglītību un atbilstību likumam ,,Par reglamentētajām profesijām un 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”  un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 268 ,,Noteikumi 

par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo  personu teorētisko un praktisko zināšanu 

apjomu”, nodrošina profesionālās kvalifikācijas ārsta palīga pamatspecialitātes zināšanu, prasmju 

un kompetenču  ieguvi. 

Iekļautie studiju kursi specializācijai: 

Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs 

1. Neatliekamā medicīniskā palīdzība veselību un dzīvību apdraudošās situācijās- 2 KP 

2.  Dzemdniecība un ginekoloģija ambulatorajā praksē- 2 KP 

3.  Infekcijas slimības un STS ambulatorajā praksē - 2KP 

4. Traumatoloģija ambulatorajā praksē-2 KP 

5. Psihiatrija un mentālā veselība ambulatorajā praksē-2 KP 

6. Rehabilitācija- 2 KP 

7. Veselības aprūpes organizācija ambulatorajā praksē- 2 KP 

8. Medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums ambulatorajā praksē- 1 KP 

Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs 

1. Akūtie stāvokļi dzemdniecībā un ginekoloģijā - 2 KP 

2. Neatliekamā neiroloģija 2 – KP 

3. Neatliekamā palīdzība un atdzīvināšana - 3 KP 

4. Neatliekamā palīdzība dažādu infekciju gadījumos- 2 KP 
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5. Neatliekamā palīdzība traumu pacientiem-2 KP 

6. Akūtā psihiatrija- 2 KP 

7. Neatliekamā elektrokardioloģija- 1 KP 

8. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dispečera darba organizācija- 1 KP 

Vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir 20 KP, bet nozares profesionālo studiju kursu 

apjoms ir 36 KP.  

Valsts noslēguma pārbaudījums ar tā sastāvdaļu – kvalifikācijas darbu ir 8 KP apjomā. 

Studiju kvalifikācijas prakse ir 16 KP apjomā.  

Pēc sekmīgi apgūtas studiju programmas, nokārtotiem studiju kursu gala pārbaudījumiem, 

ieskaitītas studiju kvalifikācijas prakses, kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas ar vērtējumiem ne 

zemākiem par 4 („gandrīz viduvēji”) absolventi saņem 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts diplomu un iegūst 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju –  atbilstoši iegūtajai 

pamatspecialitātei: Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs, Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs. 

4.1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Studiju programma tiek īstenota, ievērojot visus Latvijas Republikā pastāvošos normatīvos 

dokumentus, kas nosaka studiju procesa likumīgumu, un  atbilstoši LU RMK mērķiem un 

uzdevumiem, nodrošinot teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi. Studiju programmas 

kopējais kredītpunktu skaits ir 120 KP reflektantiem ar iepriekšējo vidējo izglītību vai 80 KP 

reflektantiem ar iepriekšējo profesionālo vidējo izglītību  - ārsta palīga (feldšera) kvalifikāciju 

Izglītības procesu īsteno koledžas akadēmiskais personāls, studiju programmu koordinē studiju 

programmas direktors. Studiju norises plānošanu, sekmju uzskaites, lietvedības jautājumus kārto 

Studiju daļa. Informatīvos materiālus studentiem un mācībspēkiem nodrošina bibliotēka, tās darbu 

koordinē koledžas direktors. Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju 

kursa programmā noteiktie kārtējie pārbaudījumi. Kursu apguvē tiek doti uzdevumi patstāvīgām 

studijām. Visbiežāk tas izpaužas kā referātu, eseju  sagatavošana, kas nodrošina iespēju studentam 

iepazīties ar dažādiem avotiem, tos atrast, apgūt, analizēt, sintezēt un sagatavot loģisku izklāstu 

vai nu rakstīta teksta, vai prezentācijas veidā. Lai attīstītu prasmes strādāt komandā, uzklausīt 

citus, diskutēt, pārvērtēt savu viedokli, pieņemt vienotu lēmumu, viena no patstāvīgo studiju 

formām ir darbs grupās. Mācībspēkam studenta patstāvīgā darba procesā ir organizatora, 

konsultanta un eksperta funkcijas. 
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Sākot ar 2012./2013. akadēmisko gadu  tika modernizētas studiju iespējas, ieviešot e-

studijas Moodle vidē, kas  ļauj studentiem nodrošināt ērtu mācību apguves veidu izdevīgā laikā un 

vietā. Atbildīgais par e-studiju vidi un ar to saistītām aktivitātēm  izmantošanu koledžā ir    LU 

RMK direktores   vietniece  E-studiju jautājumos, lektore Baiba Druvmale-Druvleja. 2013./2014. 

akadēmiskā gada septembrī plānots: 

- reģistrēt Māszinību programmas visu kursu studentus,  

- organizēt  tikšanās ar   studentiem, kurās tiks izskaidrotas E-studiju vides aktivitātes un  

iespējas. 

-  reizi nedēļā  nodrošināt konsultācijas, kuru mērķis būs palīdzēt veikt aktivitātes e-studiju 

vidē.  

-  turpināt izglītot akadēmisko personālu par e-studiju vides iespējām  organizējot papildus 

individuālas nodarbības 

-  apmācīt lietot e-studiju vidi, lai  mācībspēki,  kuri jau darbojas e-vidē uzsāktu strādāt ar testa 

programmām .  

-  izveidot un uzsākt   3. kursa studentu kvalifikācijas rakstiskā eksāmena realizāciju e-studiju 

vidē 

 E-studiju Moodle vidē studentiem ir iespēja piekļūt studiju kursiem, lai iepazītos ar lekciju 

tēmām, literatūru, prasībām studiju kursa apguvei, eksāmenu un testa jautājumiem, iegūtu lekciju 

konspektus, prezentācijas, noderīgas saites, iepazītos ar patstāvīgo darbu izstrādes nosacījumiem 

un varētu iesniegt sagatavotos darbus šajā vidē, kā arī saņemt konsultācijas forumā Moodle 

sistēmā, uzdodot jautājumu un apspriežot atbildes ar  kursa biedriem un mācībspēkiem. 

E - studijās virtuālā vidē 2012./2013. akad.gad. uzsākuši darboties lektori Baiba 

Druvmale- Druvleja   studiju kursos: Aprūpes process (garīgās un psihoemocionālās vajadzības) 

un Pacientu aprūpe vispārējā un speciālā ķirurģijā; Irēna Tarelkina – studiju kursos: Vispārīgā 

patoloģija un Aprūpe internā medicīnā. Tiek plānotas   E-studiju vides   aktivitātes 2013./2014 

akad.gadam, to mērķis ir  nodrošināt studentu reģistrāciju e-studiju vidē, izglītot studentus un 

mācībspēkus e-studiju vides izmantošanā  un uzturēt studentu aktivitātes e-studiju vidē.   

Kā zināšanu apguves kontroles formas tiek izmantoti starppārbaudījumi: testi, esejas, 

referāti, kontroldarbi, kas tiek organizēti studiju kursa norises noteiktā posmā un ļauj novērtēt 

apgūto zināšanu un prasmju līmeni. 

Studiju kursa apguve noslēdzas ar studiju kursa noslēguma pārbaudījumu – ieskaiti vai 

eksāmenu.  
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Studiju kursa noslēguma pārbaudījumu kārto  tikai tie studenti, kuri izpildījuši visas studiju 

kursa programmā noteiktās prasības. Pārskata periodā ir ieviesta elektroniskā datu bāze - studentu 

uzskaites sistēma ,,WinStudents”, kurā ir informācija par studentu un studiju gaitu. 

Nozīmīgs atbalsts studiju programmas praktiskajā realizācijā un pētnieciskajā darbā ir 

bibliotēkai, ar nodrošinātu  pastāvīgu Interneta pieslēgumu. 

 Programmas mācībspēki nodrošina studiju kursu realizāciju, regulāri atjauno kursu saturu, 

kā arī apgūst jaunas didaktikas metodes, piedalās programmas satura pilnveidošanā.  

2012./2013. studiju gadā Programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki piedalījās Eiropas 

Sociālā fonda projektā Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001 „Profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču 

paaugstināšana”. Projekta dalībnieki:  Baiba Druvmale – Druvleja, Rūta Bogdanova, Karīna 

Kurtiša, Anna Stafecka, Irēna Tarelkina, Olga Ņikitina, Inga Buceniece, Inta Fedotova, Sanita 

Puncule, Ilze Vanzoviča. 

Ņemot vērā akreditācijas komisijas rekomendācijas:  

- turpināt paaugstināt akadēmiskā personāla zinātnisko un profesionālo kvalifikāciju; 

- uzsākt zinātnisko darbību ar studentu līdzdalību, 

 paralēli studiju darbam akadēmiskais personāls veic pētniecisko darbu, kurā tiek iesaistīti arī  

studenti, tādejādi attīstot zinātniski pētnieciskās iemaņas, kuras ir svarīgas   tālākā kvalifikācijas 

darbu izstrādē. 

Lai attīstu kritisko domāšanu un  analītisku pieeju, studiju programmas īstenošanā un 

studiju kursu mērķu sasniegšanā tiek izmantotas daudzveidīgas metodes: lekcijas, semināri, 

diskusijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, grupu darbs, kontroldarbs, kā arī klīniskā  

prakse. Lekcijās plaši tiek izmantotas datorprezentācijas. Turpinās vairāku kursu lekciju materiāla 

izstrāde elektroniskā veidā. Studentiem prezentācijas ir pieejamas e-studiju vidē gan LURMK 

telpās, gan mājās..  

Liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajām darbam. Docētāju uzdevums ir palīdzēt 

studentiem organizēt patstāvīgo darbu, nepieciešamības gadījumā sniegt individuālas 

konsultācijas un padomus.   

Praktiskās nodarbības plaši tiek izmantotas tajos studiju kursos, kuru specifika prasa apgūt 

noteiktu praktisko iemaņu kopumu, lai students varētu veikt ārsta palīga  profesijā nepieciešamās 

prasmes, pamatot to izpildi, apspriest un risināt praktiskus jautājumus, tādejādi pilnveidojot savas 

prasmes un kompetences. Praktiskā darba metodes galvenokārt tiek izmantotas nozares studiju 
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kursos. Praktiskajos darbos studenti nostiprina lekcijās iegūtās zināšanas un pamatā apgūst 

profesionālās prasmes, atbilstoši profesiju standartam. Praktiskajās nodarbībās studenti strādā 

individuāli vai nelielās grupās. Praktisko nodarbību apmeklējums, atšķirībā no lekciju 

apmeklējuma, ir obligāts, kavētās nodarbības ir jāatstrādā.  

Students patstāvīgā darba  rezultātus  prezentē,  diskutē  un studentu auditorijā  vērtē.  

Semināros studenti iegūst pieredzi sniegt savas zināšanas citiem un piedalīties diskusijā. 

Metožu izvēli studiju kursos, galvenokārt, nosaka to mērķi, uzdevumi un saturs. Tas nosaka 

arī studentu skaitu kontaktstundu laikā: lekcijās - 30-60 studentu, semināros 15-20 studentu, 

praktiskajos darbos 6-8 studenti, klīniskajās praksēs veselības aprūpes iestādē 1-2 studenti nodaļā.  

Saskaņā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītība standartu Māszinību studiju 

programmā tiek organizētas prakses ārpus izglītības iestādes – veselības aprūpes iestādēs. To 

realizācijā tiek iesaistīti veselības aprūpes iestāžu darbinieki – māsas. Prakšu mērķi paredz studiju 

kursos iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu pielietošanu pacientu aprūpē. Pacientu tiesības 

(„Pacientu tiesību likums” 5.pants (7), 12.pants (1) 17.12.2009.) paredz viņu piekrišanu studenta 

līdzdalībai aprūpē prakses vadītāja klātbūtnē un atbildībā, tādēļ prakšu realizācija notiek tikai 

kontaktstundu veidā. Par prakses norisi atbildību uzņemas gan izglītības iestāde, gan veselības 

aprūpes iestādes prakšu organizators un vadītājs. Šos procesus reglamentē līgumi (Pielikums Nr.2)  

starp izglītības iestādi un veselības aprūpes iestādi, prakses nolikums (Pielikums Nr. 3), kā arī 

konkrētās prakses apraksts (Pielikums Nr.13), kurā noteikti  prakses mērķi, saturs, organizācija, 

sasniedzamais rezultāts, tā atspoguļojums un prakses vērtējums. Prakses vērtējumu veic pēc 

iepriekš izstrādātiem kritērijiem. Divgadīgajā studiju plānā klīniskās prakses 16 KP apjomā tiek 

realizētas atbilstoši izvēlētajai pamatspecialitātei, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.268. 

„Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās 

augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko 

un praktisko zināšanu apjomu”. 

 Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts izglītības programmas noslēgumā, tas ir orientēts uz 

neatliekamo medicīnu. Divgadīgajā Ārstniecības studiju programmā studējošie pētniecības darbu 

veic atbisltoši izvēlētai specializācijai. Kvalifikācijas darba mērķis ir sistematizēt un paplašināt 

teorētiskās zināšanas, attīstīt pētniecības prasmes pētījuma veikšanai un apliecināt gatavību ārsta 

palīga darbam un prakses problēmu risināšanai. Darbs tiek izstrādāts atbilstoši metodiskajiem 

norādījumiem (Pielikums Nr.14) un aizstāvēts studiju noslēgumā. Pārakreditācijas periodā 

kvalifikācijas darba metodiskajos norādījumos ir veiktas izmaiņas.  Kvalifikācijas darba pētījuma 
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tēmai jābūt saistītai ar profesiju un tai atbilstošajām ētiskajām normām.  Studentiem tiek dota 

iespēja veikt pētījumu un  rakstīt kvalifikācijas darbu veselības aprūpes iestādēs. Students aizstāv 

kvalifikācijas darbu kvalifikācijas eksāmenā. Koledžas labāko kvalifikācijas darbu autori piedalās 

LU RMK organizētās zinātniskās konferencēs, kā arī konferencēs, kuras organizē citas medicīnas 

koledžas un veselības aprūpes iestādes. Kvalifikācijas darbi ir pieejami koledžas bibliotēkā. 

 4.1.8. Vērtēšanas sistēma 

Studiju programmā izmantojamā vērtēšana atbilst: 

1. 2001. gada 20. marta LR MK noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un Augstskolu likumam, 

2. ,,Nolikumam par studiju un pārbaudījumu kārtību”, kas izstrādāts saskaņā ar: LU Senāta 

28.12.2009.lēmumu Nr. 307 ,,Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas nolikums” 

apstiprināts LU RMK Padomes sēdē Rīgā, 2010.gada 13.oktobrī Protokols Nr.31. 

 

 

Ārstniecības studiju programmas studentu sasniegumu vērtēšana pamatojas uz šādiem 

principiem: 

1. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips — iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot 

pozitīvos studiju sasniegumus studiju kursā, tas ir iestrādāts studiju kursa programmas 

aprakstā; 

2. vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmu 

pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi; 

3. prasību atklātības un skaidrības princips — iegūtās izglītības vērtēšanai ir noteikts 

pamatprasību kopums atbilstoši izvirzītajiem programmu mērķiem un uzdevumiem, kā arī 

studiju kursu mērķiem un uzdevumiem; 

4. vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips — programmas apguves 

vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus, kurus mācībspēks ir norādījis studiju kursa 

programmā; 

5. vērtējuma atbilstības princips — pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt analītiskās 

un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas 1. līmeņa augstākās izglītības 

programmai  atbilstošos uzdevumos un situāciju analīzēs. Pārbaudēs iekļaujamais satura 

apjoms atbilst studiju kursu programmās noteiktajam saturam un profesiju standartā 

noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām.  
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Vērtēšanas sistēma pašnovērtēšanas periodā nav būtiski mainījusies. Studiju kursa ietvaros  

zināšanu novērtēšanas metodes, pārbaudes formu un  prasības kredītpunktu  iegūšanai nosaka  

katra studiju kursa atbildīgais mācībspēks. Katru gadu Ārstniecības studiju programma un studiju 

kursi tiek aktualizēti un apstiprināti Koledžas padomē. 

Studijās iegūto zināšanu un prasmju galvenie pārbaudījumu veidi ir: 

1. Starppārbaudījumi, kuru skaits un veids ir noteikts studiju kursa aprakstā: 

kontroldarbs, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs, referāts, eseja, individuālo un grupu 

darbu prezentācijas, problēmsituāciju uzdevumu analīze, klīnisko situāciju analīze, tests. 

2. Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi: eksāmens/ieskaite, praksei- aizstāvēšana. 

Katra studiju kursa apguves laikā students kārto studiju kursa programmā noteiktos kārtējos 

starppārbaudījumus. Studiju kursa noslēguma pārbaudījumu ir atļauts kārtot tikai tiem studentiem, 

kuri izpildījuši visas studiju kursu programmā noteiktās prasības, kādas mācībspēks norādījis 

kursa aprakstā.  

Par vērtēšanas kritērijiem, metodēm un prasībām kredīta iegūšanai studenti tiek informēti 

katra studiju kursa ievadlekcijā. Studiju kursu uzskata par sekmīgi apgūtu, ja vērtējums 10 ballu 

skalā nav zemāks par ,,4” (gandrīz viduvēji) vai ir ,,ieskaitīts”. Studiju kursi, kuru apjoms ir 1 KP, 

tiek vērtēti ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” (Pedagoģijas pamati veselības aprūpē, Higiēna un 

epidemioloģija, Speciālā patoloģija, Profilaktiskā medicīna, Radioloģijas pamati un biofizika, 

Traumatoloģija, Neatliekamā elektrokardioloģija, Katastrofu medicīna un toksikoloģija, NMP 

dispečera darba organizācija, Medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums ambulatorajā praksē, Prakse-

ievads profesijā) Studiju kursi, kuru apjomsir 2KP un vairāk, tiek vērtēti eksāmenā ar atzīmi. 

Kontroldarbus, diferencētās ieskaites, eksāmenus un citus pārbaudījumus studenti kārto 

individuāli. Praktisko darbu izpildi un iesniegšanu mācībspēkam  studenti veic individuāli. Tomēr  

dažos studiju kursos, lai veicinātu komandas darba prasmju un pieredzes apguvi, atsevišķu 

praktisko darbu izpildē studenti strādā 3 līdz 5 cilvēku lielās darba grupās.  Studentu zināšanu 

pārbaude, galvenokārt,  tiek realizēta rakstiska darba formā. Pārbaudē ir ietverti uzdevumi testa 

veidā, arī analītiska rakstura uzdevumi, kuru atrisināšanai nepieciešama ne tikai māka mehāniski 

reproducēt apgūto faktu materiālu, bet arī spējas interpretēt faktus, analizēt izejas informāciju, 

izmantojot kritisko domāšanu, radoši to apstrādāt un veidot loģiski pamatotus secinājumus. 

Pārbaudījumu mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis teorētiskās zināšanas un 

ieguvis prasmes pielietot tās profesionālajā darbībā nepieciešamo uzdevumu veikšanai. Balstoties 

uz pieredzi, ko mācībspēki iepriekšējos gados uzkrājuši studiju programmas „Ārstniecība” 
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realizācijas gaitā, studējošo zināšanu novērtēšana un patstāvīgā studiju darba kontrole tiek veikta 

paralēli studiju darbam semestra ietvaros, t.i. – novērtēšanai ir nepārtraukts raksturs. Tas, 

pirmkārt, nodrošina atgriezenisko saiti starp studentu un mācībspēku konkrētā studiju kursā, ļaujot 

mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to arī pasniegšanas 

kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi, katram studentam 

semestra laikā rodas objektīvs priekšstats par savām un savu kolēģu sekmēm, tādejādi nodrošinot 

veselīgu akadēmisko konkurenci. 

Atbilstoši studiju kursa specifikai var noteikt arī prasības praktisko nodarbību 

apmeklējumam. Visos studiju kursos praktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts – 100%, 

neatkarīgi no kavējuma iemesla praktiskās nodarbības ir jāatstrādā. Studiju kursa noslēguma 

vērtējumu veido pārbaudījums – eksāmens vai ieskaite, kopā ar studiju kursa kārtējiem 

pārbaudījumiem (starppārbaudījumiem). Starppārbaudījumu skaits un veids, kā arī īpatsvars kursa 

galīgajā vērtējumā ir noteikti kursa aprakstā. Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu/ieskaiti, 

studentam ir jāizpilda studiju kursa aprakstā noteiktais darba apjoms, saņemot visās pozīcijās 

pozitīvu vērtējumu. Novērtēšanas biežums ir atkarīgs no kursa apjoma un specifikas. Visos kursos 

noslēguma vērtējums (atzīme) veidojas kumulatīvi, t.i., vērtējot studenta darbu visa semestra 

laikā, kas veido daļu no gala vērtējuma atzīmes un eksāmena darbu.  

Dažos studiju kursos  praktizē seminārus, kuros  notiek radoša domu apmaiņa, top 

vērtējumi, veidoti secinājumi, priekšlikumi.  

Studiju kursa apguves kopējo vērtējumu veido: starppārbaudījumu kopējais vērtējums, kas 

nav mazāks kā 50% no kopējā vērtējuma un eksāmenā iegūtais vērtējums, kas nav mazāk kā 50% 

no kopējā vērtējuma. Veicot galīgo vērtējumu, tiek ņemti vērā visi semestra laikā veiktie 

uzdevumi. Īpaša vērība tiek veltīta studiju rezultātu – zināšanu, prasmju un kompetenču 

vērtēšanas formu pilnveidošanai, tiek pilnveidoti studiju kursu apraksti, pārdomātas studijās 

izmantotās mācību metodes un vērtēšanas sistēma, tiek veikts darbs, lai studiju kursu materiāli 

būtu pieejami interneta vidē. Jaunas iespējas paver Interneta un citu datortehnoloģiju iespēju 

ieviešana studiju procesā gan informācijas ieguvei, gan apstrādei, gan uzglabāšanai, kā arī 

operatīvai saziņai. Mācībspēki studentu apgūtās zināšanas un prasmes vērtē nepārtraukti, īpaši 

praktisko darbu veikšanas laikā, gan to veicot individuāli, gan grupās, gan visiem kopā. 

Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu, 

kura sastāvdaļa ir eksāmena rakstiskā daļa un kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana. 

Kvalifikācijas darbs  tiek izstrādāts un aizstāvēts individuāli. Pētījumu veikšanā, kvalifikācijas 
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darba izstrādē un darba tehniskajā noformēšanā studenti izmanto LU RMK  metodiskos 

norādījumus kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. 

Aizstāvot kvalifikācijas darbu, vērtēšanas kritēriji ir: 

1. teorētisko zināšanu un pieredzes sistematizācija, nostiprināšana un paplašināšana; 

2. patstāvīga literatūras un citu informatīvo avotu apguve, t.sk. svešvalodās; 

3. uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas prasme, kas ietver 

atsevišķus un kompleksus kopsavilkumus un novitātes elementus; 

4. aktuālas lietišķās problēmas analīze; 

5. praktisku risinājumu izstrādāšana ieteikumu un priekšlikumu veidā; 

6. patstāvīga lietišķā pētījuma veikšanas iemaņu un iegūto praktisko rezultātu aizstāvēšanas 

spēju attīstība un nostiprināšana. 

Noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un vismaz četri 

komisijas locekļi. Komisijas priekšsēdētājs un vismaz divi no komisijas ir nozares profesionālo 

organizāciju vai darba devēju pārstāvji. Kvalifikācijas eksāmenu reglamentē Valsts pārbaudījuma 

nolikums.  Kvalifikācijas eksāmenu drīkst kārtot studenti, kuri pilnībā izpildījuši studiju 

programmas prasības  Ārstniecības studiju programmā.   

Prakses uzdevumu izpildi atbilstoši to mērķim un uzdevumiem pēc koledžas izstrādātiem 

kritērijiem vērtē tiešais prakses vadītājs veselības aprūpes iestādē,  Ārstniecības katedras vadītājs. 

Prakses vērtējumu (ar atzīmi) veido prakses atskaites aizstāvēšana: prakses sekmīga realizācija 

veselības aprūpes iestādē, klīniskās prakses  dokumentācijas  izstrādāšana un iesniegšana (aprūpes 

plāns, prakses dienasgrāmata, prakses atskaite), veselības aprūpes iestādes vērtējums, koledžas 

vērtējums un studenta pašnovērtējums.  

    

4.1.9. Studiju programmas izmaksa 

Tabula Nr.4.2. 

Izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2012.gadā 
 

Apzīm. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 

1 2  

N1 darba alga uz vienu studiju vietu gadā Ls 708.00 

N2 darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

Ls 170.56 
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4.2. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas 

standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam, un citiem normatīvajiem 

aktiem augstākajā izglītībā 

Studiju programma „Ārstniecība” ir izstrādāta un  tiek īstenota, ievērojot visus Latvijas 

Republikā pastāvošos normatīvos dokumentus, kas nosaka studiju procesa likumīgumu: 

1. Izglītības likums - 29.20.1998.; 

2. Profesionālās izglītības likums- 10.06.1999.; 

3. Augstskolu likums – 02.11.1995.; 

4.  LR likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 

20.03.2001.; 

5. LR MK noteikumi Nr. 141 ,,Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu” 20.03.2001.; 

6. LR MK noteikumi Nr. 68 ,,Izglītības programmas minimālās prasības zobārsta, 

farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” – 19.02.2002.; 

7. LR MK noteikumi Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst 

pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, 

kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”  - 

24.03.2009. 

8. Ārsta palīga profesijas standarts. 

Programmas  izstrādē ir ievēroti   Ministru kabineta 2001.gada 20. marta noteikumi Nr.141 

,,Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, standartā 

noteiktie profesionālās augstākās izglītības programmu stratēģiskie mērķi un obligātais saturs.       

                      

 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Ls 2,00 

N4 pakalpojumu apmaksa Ls 52.67 

N5 materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls 39.97 

N6 grāmatu un žurnālu iegāde Ls 12,40 

N7 iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls 41,88 

 Tb - vienas  studiju vietas izmaksas gadā 

(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) 

Ls      1027.48 
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Tabula Nr. 4.3. 

Studiju programmas „Ārstniecība” atbilstība  MK ,,Noteikumiem par pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”: 

N.p.k. Kritērijs Programma 

Ārstniecība 

3 gadi 

Programma 

Ārstniecība 

2 gadi 

Standarta 

prasības 

1. Kopējais programmas apjoms 120 KP 

programma 

80 KP 

programma 

no 80 līdz120 KP 

 

2. Studiju kursu kopējais apjoms 90 KP jeb 75% 

no 

kopējā apjoma 

56 KP Vismaz 56 KP, 

nepārsniedzot 75% 

no programmas 

kopējā apjoma 

3. Vispārizglītojošo studiju kursu 

apjoms 

23 KP 

 

20 KP Vismaz 20 KP 

4. Nozares studiju  kursu apjoms 69 KP 36 KP Vismaz 36 KP 

 

5. Prakses apjoms 20 KP 16 KP Vismaz 16 KP 

 

6. Kvalifikācijas darba apjoms 10 KP 8 KP Vismaz 8 KP, 

nepārsniedzot 10% 

no programmas 

kopējā apjoma 

 

Programmas un izglītības standarta salīdzinājums  rāda, ka profesionālā studiju programma 

„Ārstniecība”  pilnībā atbilst valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam. 

Programma ir strukturēta atbilstoši MK noteikumu Nr. 141 definētajam mācību kursu obligātajam 

saturam.  

Vērtējot studiju programmas atbilstību profesijas standartam, secinām, ka programmas 

„Ārstniecība” mērķus,  uzdevumusun saturu nosaka ārsta palīga profesijas standarts, programma 

pilnībā atbilst profesijas standartam, kurš paredz profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās 

profesionālās kompetences:  

1. Spēja veikt visu vecuma grupu pacientu izmeklēšanu, veselības stāvokļa izvērtēšanu, 

traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu un realizēšanu, 

izmantojot atbilstošas medicīniskās tehnoloģijas, kas ietverta studiju kursos: Anatomija 

un fizioloģija I, Anatomija un fizioloģija II, Saskarsmes psiholoģija, Attīstības 

psiholoģija un ievads psihosomātikā; Ģenētikas un bioķīmijas pamati, Latīņu valoda, 
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Farmakoloģija, Vispārīgā patoloģija, Speciālā patoloģija, Radioloģijas pamati un 

biofizika, Vispārīgā propedeitika, Klīniskās procedūras, Klīniskā farmakoloģija un 

farmakoterapija, Medikamentozā aprūpe, Internā medicīna, Vispārīgā un speciālā 

ķirurģija, Traumatoloģija, Traumatoloģija ambulatorajā praksē, Dzemdniecība un 

ginekoloģija, Dzemdniecība un ginekoloģija ambulatorajā praksē, Pediatrija, Speciālās 

klīniskās procedūras ārsta palīga praksē, Acu un LOR slimības, Neiroloģija, Infekcijas 

slimības un STS, Infekcijas slimības un STS ambulatorajā praksē, Psihiatrija un mentālā 

veselība, Psihiatrija un mentālā veselība ambulatorajā praksē, Medicīnas tehnoloģijas un 

aprīkojums ambulatorajā praksē, Rehabilitācija, Pētniecības metodes, Kvalifikācijas 

darbs, Prakse- Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP I, Klīniskās 

procedūras , Klīniskās procedūras specialitātē. 

2. Spēja sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās  

saslimušajiem un traumu guvušajiem, saskaņā ar algoritmiem, vadlīnijām, 

rekomendācijām, kas ietverta studiju kursos: Profesionālās darbības juridiskie aspekti, 

Ievads neatliekamā medicīnā, Neatliekamā medicīna I, Neatliekamā medicīna II, 

Neatliekamā elektrokardioloģija, Speciālās klīniskās procedūras ārsta palīga praksē, 

Intensīvā terapija, Katastrofu medicīna un toksikoloģija, Akūtie stāvokļi dzemdniecībā 

un ginekoloģijā, Neatliekamā neiroloģija, Neatliekamā palīdzība un atdzīvināšana, 

Neatliekamā palīdzība dažādu infekciju gadījumos, Neatliekamā palīdzība traumu 

pacientiem, Akūtā psihiatrija, NMP veselību un dzīvību apdraudošās situācijās, 

Pētniecības metodes, Kvalifikācijas darbs, Prakse- Slimību, traumu un kritisko situāciju 

diagnostika un NMP II, Prakse specialitātē I, II. 

3. Spēja veikt cietušo šķirošanu un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību 

medicīniskās situācijās sadarbībā ar operatīvajiem dienestiem, kas ietverta studiju 

kursos: Profesionālās darbības juridiskie aspekti, Ievads neatliekamā medicīnā, 

Neatliekamā medicīna I, Neatliekamā medicīna II, Neatliekamā elektrokardioloģija, 

Speciālās klīniskās procedūras ārsta palīga praksē, Intensīvā terapija, Katastrofu 

medicīna un toksikoloģija, Neatliekamā palīdzība un atdzīvināšana. 

4. Spēja veikt neatliekamās medicīniskās palīdzības dispečera funkcijas, kas ietverta 

studiju kursos: NMP dispečera darba organizācija, Profesionālās darbības juridiskie 

aspekti, Ievads neatliekamā medicīnā, Prakse- Slimību, traumu un kritisko situāciju 

diagnostika un NMP II, Prakse specialitātē II. 

file:///speciālās
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5. Spēja veikt sievietes veselības stāvokļa izvērtēšanu grūtniecības laikā, tās norises 

traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamo izmeklēšanu un sniegt neatliekamo 

medicīnisko palīdzību, kas ietverta studiju kursos: Anatomija un fizioloģija I, 

Anatomija un fizioloģija II, Saskarsmes psiholoģija, Attīstības psiholoģija un ievads 

psihosomātikā; Ģenētikas un bioķīmijas pamati, Latīņu valoda, Sievietes specifiskā 

propedeitika, Neatliekamā medicīna I, Neatliekamā medicīna II, Akūtie stāvokļi 

dzemdniecībā un ginekoloģijā, Dzemdniecība un ginekoloģija, Dzemdniecība un 

ginekoloģija ambulatorajā praksē. 

6. Spēja veikt dzemdētājas stāvokļa novērtēšanu dzemdību periodu laikā un patstāvīgi 

pieņemt dzemdības pirmsslimnīcas etapā, kas ietverta studiju kursos: Anatomija un 

fizioloģija I, Anatomija un fizioloģija II, Saskarsmes psiholoģija, Attīstības psiholoģija 

un ievads psihosomātikā; Ģenētikas un bioķīmijas pamati, Latīņu valoda, Akūtie 

stāvokļi dzemdniecībā un ginekoloģijā, Dzemdniecība un ginekoloģija, Dzemdniecība 

un ginekoloģija ambulatorajā praksē. 

7. Spēja veikt iznesta un neiznesta jaundzimušā novērtēšanu, nabas saites primāro apdari, 

aprūpi un  profilaktiskos pasākumus, kas ietverta studiju kursos: Anatomija un 

fizioloģija I, Anatomija un fizioloģija II, Saskarsmes psiholoģija, Attīstības psiholoģija 

un ievads psihosomātikā; Ģenētikas un bioķīmijas pamati, Latīņu valoda, Bērna 

specifiskā propedeitika,  Pediatrija. 

8. Izrakstīt un pielietot medikamentus, kas ietverta studiju kursos: Latīņu valoda, 

Farmakoloģija, Vispārīgā patoloģija, Speciālā paoploģija, Klīniskās procedūras, 

Klīniskā farmakoloģija un farmakoterapija, Medikamentozā aprūpe, Internā medicīna, 

Vispārīgā un speciālā ķirurģija, Pediatrija, Neatliekamā medicīna I, Neatliekamā 

medicīna II, Pētniecības metodes, Kvalifikācijas darbs. 

9. Spēja izvēlēties ārstnieciskās metodes un veikt procedūras atbilstoši procedūru 

standartiem, kas ietverta studiju kursos: Klīniskās procedūras, Speciālās klīniskās 

procedūras ārsta palīga praksē, Prakse- Klīniskās procedūras, Klīniskās procedūras 

specialitātē. 

10. Spēja konstatēt pacienta nāvi, kas ietverta studiju kursos: Neatliekamā medicīna I, 

Neatliekamā medicīna II, Neatliekamā palīdzība un atdzīvināšana, Prakse- Slimību, 

traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP II, Prakse specialitātē II. 
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11. Spēja veikt preventīvos pasākumus visu vecuma grupu pacientiem, kas ietverta studiju 

kursos: Mikrobioloģija un parazitoloģija, Higiēna un epidemioloģija, Profilaktiskā 

medicīna, Internā medicīna, Pētniecības metodes, Kvalifikācijas darbs, Prakse- 

Klīniskās procedūras, Klīniskās procedūras specialitātē. 

12. Spēja izglītot veselības aprūpes speciālistus, studentus, ārstniecības atbalsta personas, 

pacientus un sabiedrības locekļus par neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības 

veicināšanas jautājumiem, kas ietverta studiju kursos: Pedagoģijas pamati veselības 

aprūpē, Profesionālās darbības juridiskie aspekti, Pētniecības metodes, Kvalifikācijas 

darbs, Prakse- Ievads profesijā, Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un 

NMP I, Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP II, Prakse specialitātē 

II. 

13. Spēja noformēt medicīnisko dokumentāciju ambulatorajā, pirmsslimnīcas un slimnīcas 

etapā, kas ietverta studiju kursos: Profesionālās darbības juridiskie aspekti,  Lietvedība,  

Ievads neatliekamā medicīnā, Neatliekamā medicīna I, Neatliekamā medicīna II, 

Prakse- Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP II, Prakse specialitātē 

II. 

14. Spēja piedalīties neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas sistēmas, 

un primārās veselības aprūpes darba organizēšanā, kas ietverta studiju kursos: Veselības 

aprūpes organizācija ambulatorajā praksē, Uzņēmējdarbības pamati, Projektu izstrāde 

un vadība, Profesionālās darbības juridiskie aspekti,  Katastrofu medicīna un 

toksikoloģija. 

15. Spēja organizēt un vadīt savu kolēģu darbu, kas ietverta studiju kursos: Pedagoģijas 

pamati veselības aprūpē, Profesionālās darbības juridiskie aspekti, Prakse- Slimību, 

traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP II, Prakse specialitātē II. 

16. Spēja nodrošināt informācijas, kas iegūta par pacienta ģimenes privāto dzīvi, viņa 

ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi, konfidencialitāti, kas ietverta studiju kursos: 

Profesionālās darbības juridiskie aspekti, Saskarsmes psiholoģija, Ievads neatliekamā 

medicīnā, Prakse- Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP II, Prakse 

specialitātē II. 

17. Spēja izvērtēt indikācijas pacienta nosūtīšanai uz slimnīcu, kas ietverta studiju kursos: 

Internā medicīna, Pediatrija, Vispārīgā un speciālā ķirurģija, Traumatoloģija, 

Traumatoloģija ambulatorajā praksē, Dzemdniecība un ginekoloģija, Dzemdniecība un 
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ginekoloģija ambulatorajā praksē, Acu un LOR slimības, Neiroloģija, Infekcijas 

slimības un STS, Infekcijas slimības un STS ambulatorajā praksē, Psihiatrija un 

mentālā veselība, Psihiatrija un mentālā veselība ambulatorajā praksē. 

 

4.3. Studiju programmas salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības 

valstu atzītu augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju porgrammām 

Ārsta palīga izglītības programmas saturu  nosaka  2009.gada 24. marta MK  noteikumi Nr. 

268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa 

profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo 

personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” 6. punktā noteiktajām ārstniecības personas 

profesionālajām prasmēm, kā arī  likuma „ Par reglamentētajām profesijām un kvalifikācijas 

atzīšanu”  6.pantā minētajām prasībām. 

Lai salīdzinātu Ārstniecības studiju programmu, apskatīta ārvalstu pieredze šajā jomā. 

Studiju programmu salīdzināšanu ierobežo Eiropas valstu dažādā pieeja un pieredze neatliekamās 

medicīniskās palīdzības speciālistu sagatavošanā. Ir divas pieejas šo speciālistu sagatavošanai – 

iegūstot veselības aprūpes speciālista kvalifikāciju (piem., Somija, Zviedrija, Portugāle, Čehija) 

vai apgūstot tikai minimālas nepieciešamās iemaņas darbībai pēc neatliekamās medicīniskās 

palīdzības sniegšanas algoritmiem (piem., Vācijā, Francijā).  Ārsta palīgu izglītība, piemēram, 

Nīderlandē tiek realizēta kā maģistrantūras programma. Vairākās Eiropas valstīs tā ir bakalaura 

izglītība. Mūsu starptautisko sadarbības partneru Portugālē- Leiria Politehniskā institūtā 

(Polytechnic Insitute of Leiria, Portugal)  ārsta palīga specialitāti iegūst 20 kredītpunktu (30 

ECTS) pēcdiploma studiju programmā pēc māszinību studiju programmas apgūšanas. 

Salīdzināšanai izmantojams Somijas modelis, kurā studiju programma ir Māszinības 

neatliekamajā palīdzībā (emergency care in nursing) un Čehijā- paramediķu bakalaura studiju 

programma (paramedic jeb rescue worker).  Salīdzinājumam ar Latvijas augstskolām izvēlēta 

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas īstenotā  Ārstniecības studiju  programma, 

kura  pēc struktūras un apjoma ir līdzīga piedāvātajai LURMK Ārstniecības studiju  programmai. 

Salīdzinot augstskolu studiju programmas : 

1) uzņemšanas nosacījumi salīdzinātajās studiju programmās vienādi- iepriekšējā izglītība-

vidējā,  
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2) studiju ilgums- vismaz trīs gadi vai 4600 stundu ilgas teorētiskās un klīniskās mācības, 

kurā teorētisko studiju ilgums ir vismaz viena trešdaļa un klīnisko studiju jeb prakses  

ilgums — vismaz puse no izglītības minimālā ilguma.  

Abās Latvijas koledžās studenti iegūst 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, ārsta 

palīga  kvalifikāciju, programmas realizācijas laiks -  6 semestri - 120 KP (180 ECTS), no kuriem 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā prakses ilgums - 50% no kopējā kredītpunktu 

skaita, bet  Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledžā prakses ilgums 38% no kopējā 

kredītpunktu skaita. LU RMK uzskata, ka profesionālā augstākā izglītībā studiju prakse ir ne tikai 

neatņemama studiju programmas sastāvdaļa , bet arī vislabāk sniedz iespēju studentiem 

nostiprināt teorētiskās zināšanas, izmantot tās jaunā pielietojuma līmenī, pilnveidot prasmes un 

iemaņas reālā no koledžas atšķirīgā darba vidē. Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas 

koledžā lielāks laiks atvēlēts studijām koledžas kabinetos un laboratorijās. Abām koledžām 

atšķirīga arī studiju procesa organizācija- LU RMK studiju kurss beidzas vienā semestrī ar 

pārbaudījumu, bet Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledžā pēc studiju plāna redzams, 

ka vairāki studiju kursi turpinās 2 vai pat 3 semestros.  Savukārt, izglītības programmu saturs, 

apgūstamie studiju kursi ir līdzīgi gan salīdzināmās Eiropas augstskolās, gan  Latvijas 

Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledžā.  

3) studiju programmas saturs - 

Kā rāda galveno nozares pamatkursu un profesionālo specializācijas kursu salīdzinājums, 

studiju kursu apguves laikā visās salīdzinātajās augstskolās, students iegūst pietiekamas zināšanas  

un prasmes savas profesijas  būtībā- neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā slimajiem 

(cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsstacionāra etapā un neatliekamās palīdzības 

(uzņemšanas) nodaļās, nepārtrauktu medicīnisko palīdzību nodrošināšanā  visu vecuma grupu 

pacientiem visos trijos veselības aprūpes līmeņos sadarbībā ar ārstu un citiem neatliekamās 

palīzdzīdas dienestiem. Programmām ir vieni mērķi un uzdevumi- sagatavot speciālistu, kurš spēj 

parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas un izpratni par savu profesiju, izmantot apgūtās 

teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā, demonstrēt  prasmes, kas  ļauj parādīt radošumu, 

spēju darboties  komandā kritiskās un neprognozējamās situācijās, pacienta veselības problēmu 

risināšanā, pārrunājot un argumentēti apspriežot ar kolēģiem, pacientu piederīgajiem, patstāvīgi 

formulēt, aprakstīt  un analizēt profesionālas problēmas,  integrēt dažādu jomu zināšanas un dot 

ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā.  
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Tabula Nr.4.4. 

Kritēriji salīdzinājumam Latvijas 

Universitātes Rīgas 

Medicīnas koledža 

Oulu University of 

Applied Sciences 

Finland 

 

University of Ostrava, 

The Institute of 

Emergency medicine and 

Forensic Studies 

Czech Republic 

Iegūstamā kvalifikācija, grāds 1.līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība, 

ārsta palīga 

kvalifikācija 

Bakalaura grāds 

māszinībās un 

paramediķa bakalaura 

grāds 

(Paramedics and the 

Registered Nurses 

degrees) 

Bakalaura grāds 

(Bachelor degree 

programme Medical 

Rescue worker) 

Programmas apjoms 180 ECTS 240 ECTS 180 ECTS 

Programmas realizācijas laiks 6 semestri 8 semestri 6 semestri 

Prakse 50%  no visiem 

kredītpunktiem 

(90ECTS) 

50% no visiem 

kredītpunktiem 

(120ECTS) 

50% no visiem 

kredītpunktiem 

(90ECTS) 

Teorija – ne mazāk kā 1/3 no 

kopējā stundu skaita 

90 ECTS 120ECTS 90 ECTS 

Studiju programmas 

īstenošanas veids un forma 

Pilna laika klātienes 

studijas 

Pilna laika klātienes 

studijas 

Pilna laika klātienes 

studijas 

Studiju saturs Pamatojoties uz 

profesijas standartu, 

un 

LR MK noteikumiem 

Nr.268 

Saskaņā ar Eiropas 

Direktīvām māsu 

izglītībai 

 

Salīdzinātie  studiju kursi: 

 nozares pamatkursi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prakse sabiedrības 

veselība-2 KP; 

 

Profilaktiskā 

medicīna-1 Kp; 

Anatomija un 

fizioloģija  I-3 KP un 

Anatomija un 

fizioloģija II-2 KP; 

Vispārīgā patoloģija- 

2 KP un Speciālā 

patoloģija-1 KP; 

 

Mikrobioloģija un 

Public Health and 

interprofessional work-

3KP; 

Basics of health 

promotion--3 KP; 

Basics of Human 

Anatomy and 

Physiology- 5 KP; 

 

Pathology, 

Pathophysiology and 

Clinical Physiology- 

4 KP; 

Basics of Microbiology 

Health promotion-3 KP 

 

 

 

 

Human Anatomy and 

Physiology-5 KP 

 

Pathology and 

Pathophysiology-3 KP 
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Salīdzināto augstskolu studiju programmās, veidojot studiju kursus, ir atšķirības 

kredītpunktu un  arī studiju kursu  kombināciju ziņā, bet var secināt, ka nav būtisku pretrunu starp 

salīdzinātajām ārsta palīga studiju programmām un akreditējamo ārsta palīga („Ārstniecības”) 

studiju programmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 profesionālās 

specializācijas kursi 

 

 

 

 

 

 

 

 

parazitoloģija-2 KP; 

 

Saskarsmes 

psiholoģija- 2 Kp; 

Attīstības psiholoģija 

un  ievads 

psihosomātikā-2 KP; 

 

Ievads Neatliekamā 

medicīnā--2 KP; 

Neatliekamā 

medicīna I-3 KP; 

 

Neatliekamā 

medicīna II-5 KP; 

 

Klīniskās procedūras-

-5 KP; 

Speciālās  klīniskās 

procedūras-2 KP; 

Profesionālās 

darbības juridiskie 

pamati-1KP un 

Uzņēmējdarbības 

pamati-2KP 

and Infection Control- 

3 KP; 

Developmental 

Psychology-3 KP; 

Crisis Psychology-3 Kp; 

 

 

Basic s of Emergency 

Nursing-5 KP; 

Pre-hospital Emergency 

Nursing at Basic Level I-

4 Kp; 

Pre-hospital Emergency 

Nursing at Basic Level II 

-5 KP; 

Pre-hospital Emergency 

Nursing at Advanced 

Level I-5 KP; 

Emergency Nursing at 

Advanced Level II-5 KP; 

Leadership and 

Interprofessional Co-

operation in Emergency 

Nursing-5 KP; 

 

 

 

 

 

 

Basic s of Emergency- 

3 KP 

 

First aid- 2 KP 

Pre-hospital Emergency 

Care- 7 Kp 

 

Emergency medicine-8 KP 

 

Emergency and Disaster 

medicine-3 KP 
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4.4.Informācija par studējošajiem  

Tabula Nr.4.5. 

Studējošo skaits  studiju programmā „Ārstniecība” kvalifikācijas „Ārsta palīgs” ieguvei  

 

Ak.g. 

Imatrikulēto 

skaits 

(uz 1.septembri) 

Studentu skaits 

(uz akadēmiskā gada 1.janvāri) 
Finansējums 

  1.kurss 2.kurss 3.kurss Valsts Personiskais 

2011./2012. 67 57 53 45 155 4 

2012./2013. 46 34 48 51 133 5 

 

Tabula Nr.4.6. 

 

Studējošo skaits  studiju programmā „Ārstniecība” kvalifikācijas „Neatliekamās medicīnas 

ārsta palīgs” ieguvei 

Ak.g. 
Imatrikulēto 

skaits 

Studentu skaits 

(uz akadēmiskā gada 1.janvāri) 

Finansējums 

  1.kurss 2.kurss Valsts Cits (ESF) 

2011./2012. 11 11  11  

2012./2013. 134 48 86  134 

 

Tabula Nr.4.7. 

Absolventu skaits 

Nr.p.k. Programmas nosaukums un kvalifikācija Absolventu skaits 

2011 2012 2013 

1. Ārstniecība – kvalifikācija „Ārsta palīgs” 26 35 47 

2. Ārstniecība – kvalifikācija „Neatliekamās 

medicīnas ārsta palīga” 

 29 11 
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4.5. Studējošo un absolventu aptaujas to analīze 

Studiju procesa organizācijas novērtēšanai ik gadu tiek veiktas studentu aptaujas pa kursu 

grupām – 1., 2. un 3.kursā.  

Pirmajā un otrajā kursā aptauja ir salīdzinoši neliela. 3. studiju gada noslēgumā pēc Valsts 

noslēguma pārbaudījumiem un diplomu izsniegšanas tiek veikta  absolventu aptauja(Pielikums 

Nr.11), kuras    galvenais mērķis ir noskaidrot studentu viedokli par Ārstniecības studiju 

programmas īstenošanu un to ietekmējošiem faktoriem, saistībā ar dažādo struktūrvienību 

nozīmīgumu un gūt vērtējumu iepriekš izvirzītajos kritērijos. 

Analizējot iegūtos rezultātus   par teorētisko un  praktisko nodarbību realizāciju, kā arī par 

apmierinātību ar  darba organizāciju dažādos līmeņos, pastāv iespēja rast būtiskākos darbības 

uzlabošanas virzienus vai arī esošās darbības nostabilizēšanu.  

Analizējot absolventu aptauju noskaidrots vērtējums desmit ballu sistēmā  par izglītības 

programmu kopumā, par teorētisko nodarbību, kā arī mācību un klīnisko prakšu norisi. Iegūtie 

dati analizēti divām respondentu grupām – trīsgadīgā studiju programma (Āp-3gad.programma, 

n=46), kvalifikācijas Ārsta palīgs ieguvei un divgadīgā studiju programma (Āp-spec.programma, 

n=11) kvalifikācijas Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs ieguvei.  

      
1.att. Absolventu vidējie vērtējumi izglītības programmai kopumā un atsevišķām tās realizācijas daļām 

Galvenokārt tiek analizēti trīsgadīgās studiju programmas absolventu dati, jo tie 

kvantitatīvi ir daudz objektīvāki lielākas respondentus grupas dēļ. Divgadīgās studiju programmas 
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(Āp-spec) absolventu dati objektīvisms labāk atspoguļotos kvalitatīvā datu ieguves formā. Kā 

redzams 1.att., tad augstākais vidējais vērtējums abās respondentu grupās ir klīniskās prakses 

realizācijai. Ņemot vērā profesijas specifiku, tad jāatzīmē, ka iegūtie rezultāti tikai kārtējo reizi 

apstiprina pareizo virzienu klīnisko prakšu norises vietu un mācīsbpēku izvēlē – tās ir Latvijas 

lielāko klīniku uzņemšanas nodaļas un neatliekamās palīdzības dienests.  
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Tabula Nr.4.8. 
Trīsgadīgās un divgadīgās studiju programmas absolventu vērtējums par studiju laikā sasniegtajām 

kompetencēm 

Absolventu vērtējums par 

sasniegtajām kompetencēm 

Āp -3gad.programma 

(n=46) 

Āp-spec (n=11) 

Kritērijs Sasniegts Nesasniegts Sasniegts Nesasniegts 

Spēju vadīt savu darbu 46  11  

Spēju strādāt sadarbībā ar citiem 46  11  

Spēju kritiski izvērtēt esošo situāciju un 

attiecīgi reaģēt 

46  11  

Pārvaldu laika menedžmentu (plānoju, 

organizēju, veicu) 

41 5 11  

Spēju patstāvīgi atlasīt informāciju un 

veikt tās analīzi problēmu definēšanā un 

risināšanā 

44 2 11  

Spēju izvirzīt pasākumu veikšanu 

prioritārā secībā 

46  11  

Izprotu un spēju komunicēt par izvēlētās 

profesijas vietu sociālā kontekstā 

46  10 1 

Spēju aprakstīt, formulēt un komunicēt 

saistībā ar praktisku jautājumu 

risināšanu 

44 2 11  

Spēju veikt praktisku problēmu 

risināšanu balstoties uz iegūto zināšanu 

bāzes 

45 1 11  

 

Analizējot absolventu atbildes par konkrētas kompetences attīstību studiju laikā, redzams, 

ka vairums novērtējis kā sasniegtu. Pozitīvs rādītājs ir tas, ka aptaujātie atzīst spēju vadīt savu 

darbu, patstāvīgi atlasīt informāciju, veikt tās analīzi, formulēt un komunicēt par jautājumu 

praktisku realizāciju, un veikt problēmu risināšanu. Iepriekšminēto kritēriju atzīšana par 

sasniegtiem rada pārliecību, ka darba tirgum ir sagatavoti atbilstoši profesionāļi.  

Analizējot datus par teorētisko un praktisko nodarbību kvalitāti, redzams, ka vairumu no 

aptaujātajiem absolventiem nodarbību kvalitāte apmierina vai ļoti apmierina. Sakarā ar to var 

secināt, ka mācībspēki izmanto dažādas mācību metodes, domā par informācijas sniegšanas 

veidiem, pārdomā klīnisko situāciju analīzes nozīmīgumu un pastāv pozitīva komunikācija 

mācībspēku un studentu starpā, kas veicina pozitīvas studiju vides attīstību.  
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2.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar teorētisko nodarbību kvalitāti (% 

attiecības) 
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3.att. Divgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar teorētisko nodarbību 

kvalitāti (% attiecības) 
 

Salīdzinoši liels aptaujāto absolventu skaits, t.i. 17% no Āp-3gad.programmas un 9% no 

Āp-spec atzīst, ka praktisko nodarbību saturs neatbilst studenta priekšstatam par to. Iespējams, ka 

Āp-3gad programmas studentiem nav līdz galam izprotami konkrēto praktisko nodarbību mērķi 

un uzdevumi vai arī praktisko nodarbību realizācijā iesaistītie mācībspēki nepilnīgi realizē 

teorētiskajās nodarbībās sniegtās informācijas aprobāciju praksē. Savukārt, Āp-spec programmas 

absolventu atbildes varēja ietekmēt faktors, ka daudzi reāli strādā neatliekamajā medicīnā un 

veicot tiešos profesionālos pienākumus veikuši daudzas praktiskas aktivitātes.  
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4.

att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar praktisko nodarbību kvalitāti 

(% attiecības) 
 

5.att. Divgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar praktisko nodarbību kvalitāti 

(% attiecības) 

Jāatzīmē, ka programmas teorētisko un praktisko nodarbību realizācijā galvenokārt tiek 

iesaistīti nozares labākie speciālisti. 

Tā kā apmēram trešā daļa no teorētisko nodarbību apmēra notiek patstāvīgo darbu izstrādē, 

tad būtiski ir noskaidrot studentu apmierinātību ar bibliotēkas darbu. Sniegtās atbildes ir ļoti 

dažādas un abās respondentus grupās novērots diezgan liels novērtējums neapmierina visās 

bibliotēkas darbības novērtēšanas pozīcijās (skat.6. un 7.att.). Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 
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novērots, ka atbildes ir krietni kritiskākas un negatīvākas. Iepriekšējā gadā vismaz 60% gadījumu 

novērota atbilde ļoti apmierināts.  

 6.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu bibliotēkas darba vērtējums (% attiecības) 

7.at

t. Divgadīgās studiju programmas absolventu bibliotēkas darba vērtējums (% attiecības) 
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Jāatzīst, ka pēdējā gadā mainījusies ir bibliotekāre, kas varētu būt tikai viens no faktoriem 

dēļ kā ir sniegti konkrētie novērtējumi. Nevar izslēgt faktu, ka katram ir sava personiskā pieredze 

bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā un vēlmes, kuras ne vienmēr sakrīt ar bibliotēkas darba 

laiku un bibliotekāra darba pienākumiem un citiem organizatoriskiem pasākumiem. Jāatzīst, ka 

koledžas bibliotēkas krājumu komisija vismaz divas reizes gadā sadarbībā ar mācībspēkiem 

apzinās jaunāko literatūru un izziņas avotus, lai pilnveidotu bibliotēkas fondu un  radītu 

studentiem iespēju iepazīties ar jaunāko attiecīgajā nozarē.    

8.att. Studējošo novērtējums par dienesta viesnīcu (% attiecības) 

 Visi, t.i., 100%, studējošo no divgadīgās programmas dienesta viesnīcas pakalpojumus nav 

izmantojuši. Iegūtie dati analizēti tikai par trīsgadīgās studiju programmas absolventu sniegtajiem 

vērtējumiem. Kā redzams, tad apmēram trešā daļa studējošo dienesta viesnīcas pakalpojumus 

neizmanto. Tas galvenokārt saistāms ar faktu, ka apmēram trešā daļa studējošo ir no Rīgas un līdz 

ar to dzīvo savā ģimenē. No aptaujātajiem 37% atzīst (skat. 8.att.), ka ļoti apmierina īres maksa. 

Jāatzīst, ka šodienas sociālekonomiskajos apstākļos LURMK ir meklējusi iespēju īres maksu 

noteikt studentiem pieņemamā apmērā un centusies radīt pēc iespējas ērtākus sadzīves apstākļus.  

  Aptaujas anketas plašākais un informatīvākais jautājums ir par studiju procesa īstenošanu 

kopumā. Aptaujāto vidū noskaidrots (skat.9. un 10.att.), ka dominējošais vērtējums abās 

respondentu grupās  iepriekš izvirzītajos kritērijos ir apmierina un ļoti apmierina. 
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9.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar studiju procesa  īstenošanu 

(% attiecības) 
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10.att. Divgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar studiju procesa  īstenošanu 

(% attiecības) 

11.att. 

Trīsgadīgajā studiju programmā studējošo vērtējums par koledžas administrāciju (% attiecības)  

 Neatņemama studiju procesa realizācijas daļa ir arī administrācijas pārstāvju sadarbība ar 

studējošiem un pieejamība tiem. Analizējot iegūtos datus (skat. 11.att.) redzams, ka iepriekšējā 

akadēmiskajā gadā 52%  trīsgadīgajā studiju programmā studējošo ļoti apmierināti ar 

administrācijas pārstāvju pieejamību un 43% gadījumu ar savstarpējo komunikāciju. Savukārt 

divgadīgajā studiju programmā studējošie abus kritērijus par administrācijas darbu 100% 

novērtējusi ar vērtējumu ļoti apmierināti. Šie dati varētu būs saistīti ar to, ka pirmkārt, konkrētā 
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grupa bija ļoti maza un otrkārt ar to, ka šiem studentiem studijas organizētas pēc individuāla 

plāna.  

12.att. Trīsgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar studiju daļas darbību   (% 

attiecības) 

Ne tikai administrācijas pārstāvju pieejamība, bet arī studiju daļas personāla, t.i., izglītības 

metodiķu darbības un komunikācija ir būtisks studiju procesa posms. Studiju daļa ir tā koledžas 

vienība, kurai ir vistiešākā komunikācija ar studentiem un palīdzības sniegšanas vieta. Pēc 

iegūtajiem rezultātiem (skat. 12. un 13.att.) redzams, ka procentuāli lielākā absolventu daļa ir ļoti 

apmierināti un apmierināti ar studiju daļas darbību iepriekš minētajos kritērijos.  
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14.

att. Divgadīgās studiju programmas absolventu apmierinātība ar studiju daļas darbību   (% 

attiecības) 

4.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studenti aktīvi līdzdarbojas studiju procesā un  studiju procesa pilnveidošanā: 

- piedalās   LURMK  rīkotajos informatīvajos pasākumos,  radoši prezentē   studiju programmu  

Atvērto durvju dienā, izglītības izstādē „Skola”;  

- darbojas studentu pašpārvalde, tās pārstāvji piedalās Koledžas padomes sēdēs, tādā veidā 

nodrošinot līdzdalību studiju procesa īstenošanas problēmu identificēšanā, pilnveidē un 

īstenošanā. Būtiska nozīme Studentu pašpārvaldes pārstāvjiem ir koledžas darbībai svarīgu 

dokumentu apspriešanā un lēmumu pieņemšanā;  

- līdzdalība pētnieciskajā darbā – katru gadu aktīvākie   studenti līdzdarbojas attiecīgu   

mācībspēku zinātniski pētniecisko projektu izstrādē; 

- regulāras studentu aptaujas par studiju procesa norisi, akadēmiskā personāla darba 

novērtējumu, atsevišķu studiju kursu nozīmi, to norises kvalitāti u.c. Studentu aptaujās 

izteiktie ieteikumi, problēmas vai nepilnības tiek izmantoti aptauju analīzē. Iegūtie rezultāti 

tiek prezentēti koledžas akadēmiskā personāla sanāksmēs un Koledžas padomes sēdēs; 

- Studentu  prezentācijās sagatavotie informatīvie materiāli, tiek izmantoti mācību procesā. 
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4.7. Studiju kursu apraksti   

APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Latīņu valoda 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpH101 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Valodniecība 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 2 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 38 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Nodrošināt zināšanu bāzi, kas nepieciešama pārējo 

medicīnisko priekšmetu studiju kursu apgūšanai. 

Students zina, izprot un spēj lietot medicīnisko 

terminoloģiju mutiski un rakstiski. 

Fonētika, pārskats par vārdšķirām, vārdu 

darināšanas elementi, morfoloģijas elementu 

izmantošana terminu veidošanā, latīņu un grieķu 

val. sinonīmi, nesaskaņotais, saskaņotais 

apzīmētājs, leksika saistībā ar organisma sistēmām, 

diagnostiku, anatomiju, fizioloģiju. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj identificēt 

latīņu un grieķu valodas vārdos 

informāciju saturošā elementa daļu un zina tā 

nozīmi. 

Prot izskaidrot un analizēt medicīniskos termi- 

nus no valodnieciskā un medicīnas viedokļa. 

Zina latīņu un grieķu valodas  ekvivalentus un spēj 

veidot medicīniskos terminus. Zina leksiku saistībā 

ar medicīnu. Spēj pielietot praksē profesionālo 

terminoloģiju mutiski un rakstiski.   

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Anna Stafecka 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ievads mācību priekšmetā L 2 

2. Fonētika S 2 

3. Morfoloģija S 2 

4. Darbības vārds S 2 

5. Lietvārds S  6       

6. Īpašības vārds, saskaņotais un nesaskaņotais apzīmētājs S     4 

7. Vārdu darināšanas elementi, terminelementi S       2 

8. Medicīniskajā terminoloģijā izmantojamie grieķu 

cilmes vārdi, latīņu un grieķu val. ekvivalenti 

S      4 

9. Klīnikā, diagnostikā, laboratoriskajā izmeklēšanā un 

farmakoloģijā izmantojamā terminoloģija  

S      4 

10. Leksika saistībā ar dažādām cilvēka organisma 

sistēmām 

S      12 

 Stundas kopā L 

S 

2 

38 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

4. Starppārbaudījums - 1.-8. tēma   (30%),  

5. Starppārbaudījums – 9.-10. tēma (20%). 

6. Eksāmens (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Gorodkova J. Latīņu valoda. Rīga ,,Zvaigzne”1988, 204 lpp.  

Papildliteratūra 

1. Viņkele R. Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots 2007, 959 lpp. 

2. Rudzītis K. Terminologia Medica Nacionālais apgāds. 2005, 910 lpp. 

3. Skujiņa V. „Latīņu un grieķu cilmes vārddaļu vārdnīca”, R. Kamene, 1999 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Saskarsmes psiholoģija 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpS102 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Psiholoģija 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits   

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Kursa mērķis – sniegt studentiem teorētiskās 

zināšanas par saskarsmes psiholoģiju  un  

praktiskās iemaņas saskarsmē. Sniegt studentiem 

izpratni par saskarsmes nozīmi mediķu prakšu 

vidēs (klīniskā, ambulatorā, PVA vide) kā arī 

apgūt iemaņas saskarsmē, konkrētā mediķu 

prakses vidē. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students                  

iegūst izpratni par saskarsmes psiholoģiju, 

saskarsmes nozīmi un ārstniecības personu 

lomām veselības aprūpes iestādēs; spēj 

orientēties saskarsmes galvenajās kategorijās, 

izprast cilvēku pamatvajadzības saskarsmē, 

izprast konfliktu nozīmi saskarsmē. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Inga Buceniece 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 
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KURSA PLĀNS 

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Saskarsmes struktūra L 

P 

4 

2 

2. Personības pamatvajadzības L 

P 

2 

4 

3. Cilvēka individuālpsiholoģiskās īpatnības L 

P 

6 

6 

4. Saskarsmes stili L 2 

5. Verbālā saskarsme L 

P 

4 

2 

6. Neverbālā saskarsme L 

P 

4 

4 

7. Transakcijas analīze saskarsmē L 

P 

2 

2 

8. Cilvēku mijiedarbība  L 2 

9. Saskarsme un mediķu prakses vide L 2 

10. Saskarsmes līmeņi mediķu prakses vidē 

8.1. lomu attiecības māsa-māsa 

8.2. lomu attiecības māsa-studējošā māsa 

8.3. lomu attiecības māsa-māsu palīgs 

8.4. lomu attiecības māsa-pacients 

8.5. lomu attiecības māsa-ārsts. 

L 

P 

4 

6 

11. Stereotipi un aizspriedumi L  2 

12. Ievads konfliktoloģijā L 

P 

2 

2 

 Publiskā runa L 

P 

2 

10 

 Starpkultūru saskarsme L 

P 

2 

2 

 

 

Stundas kopā L 

P 

40 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido  

3. Aktīva līdzdalība lekcijās,publiskās runas sagatavošana un prezentēšana (50%)   

4. Rakstveida eksāmens (50%). 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1.  Dubkēvičs L.  Saskarsmes stunda māsai, R.,Medicīnas profesionālais izglītības centrs,   

1998.,151.lpp 

2. Saskarsme audzēkņiem. Rīga, Jumava, 2000.,296.lpp 

3. Omārova S.  Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga, 1996.,126.lpp 

Papildliteratūra 

1. Antai-Otong D. Nurse-Client communication: a Life Span Approach, Joenes and Bartlett 

Publishers, Inc, 2007, 251.lpp 

2. Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki, Rīga, Birojs 2000 Plus, 203.lpp 

3. Ernsone V., Tidiķe L. Jauniešu valoda, R, LU Akadēmiskais apgāds, 2006., 192.lpp 

4. Ezera I., Graudiņa I., Dreiberga S. Lietišķā komunikācija, Kamene 2002. 

5.  Hofmanis K.P. Prezentācija un moderācija, Zvaigzne ABC, 2005.128.lpp 

6. Kumars V. Ķermeņa valoda, Zvaigzne ABC, 2007.,96.lpp 

7. Morrison P., Burnard Ph. Caring and Communication, The MACMILLAN PRESS LTD,1991, 

185.lpp 

8. Glase L. Ķermeņa valoda, Valters un Rapa, 2005., 239.lpp 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Saskarsmes psiholoģija- http:// gudrinieks.lv 

2. Saskarsmes psiholoģija- http:// wap.sncwap.net/inter/psihologjija.php 

3. Communication- http:// en.wikipedia.org/wiki/Communication 

4. Non Verbal Communication - http:// Youtube. com./ Non Verbal Communication 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Attīstības psiholoģija un ievads psihosomatikā 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods VpS204 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Psiholoģija 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits - 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par attīstības un 

traumatiskas krīzes īpatnībām, personības attīstības 

teorijām un psihosomatiskām sakarībām, kā arī sniegt 

zināšanas par psiholoģiskās traumas īpatnībām un 

palīdzības iespējām krīzē nonākušiem cilvēkiem. Kursa 

uzdevumi: 1.iepazīt psiholoģiskās/traumatiskās krīzes 

galvenos aspektus; 2. iepazīt personības attīstības 

psiholoģijas teorijas; 3. iepazīt psihosomatikas 

teorētiskās zināšanas, izprast psihiskā un somatiskā 

kopsakarības cilvēkā; 4. iepazīt palīdzības un atbalsta 

iespējas krīzē nonākušiem cilvēkiem.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Apgūstot kursu, studentam paplašinās zināšanas par 

personības attīstības psiholoģiskām teorijām, 

psihosomatikas pamatprincipiem, mūsdienu 

psihosomatikas pētniecības galvenajiem virzieniem. 

Nostiprinās priekšstats par attīstības teoriju dažādību un 

personības attīstību ietekmējošiem faktoriem; tiek 

apgūtas teorētiskās zināšanas par personības attīstības 

psiholoģiskām teorijām un psihosomatiskām sakarībām. 

Students izprot un pārzina palīdzības pamatprincipus 

krīzē nonākušiem cilvēkiem. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Jeļena Harlamova 

Priekšzināšanas VpS102 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Personības attīstības teorijas.  Attīstības krīzes L 

P 

8 

6 

2. Psihosociālās attīstības teorija L 

P 

4 

4 

3. Piesaistes teorija, piesaistes veidošanās un tās veidi L 4 

4. Psihosomatika, tās vēsture, psihosomatiskās reakcijas 

un traucējumi. Emocijas 

L 

P 

4 

4 

5. Psiholoģiskā trauma L 

P 

2 

2 

6. Posttraumatiskais stresa sindroms L 

P 

4 

4 

7. Vardarbība, tās veidi: emocionālā, fiziskā, seksuālā, 

pamešana novārtā 

L 

P 

4 

4 

8. Suicīds, riska faktori, profilakse, palīdzība uz 

pašnāvību tendētiem pacientiem 

L 

P 

4 

4 

9. Stress, profesionālais stress.Stresa vadīšanas iemaņas. 

Pašpalīdzības principi 

L  

P 

6 

12 

 Stundas kopā L 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido  

3. Aktīva līdzdalība lekcijās,patstāvīgo darbu prezentēšana (50%)   

4. Rakstveida eksāmens (50%). 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Boulbijs Dž. Drošais pamats. Rīga, Rasa ABC 1998. 

2. Kulbergs J. Krīze un attīstība. Liepāja, LPA. 1998. 

3. Lapiņa K. (2006). Psihosomatiskā medicīna. Rīga. 

4. Reņģe V. (1999). Personības psiholoģiskās teorijas. Rīga, Zvaigzne ABC 

5. Utināns A. (2005). Cilvēka psihe. Rīga, Nacionālais apgāds 
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Papildliteratūra 

1. Karpova A. (1998). Personība. Teorijas un to rādītāji. Rīga, Zvaigzne ABC 

2. Kulbergs J. (2001). Dinamiskā psihiatrija. Rīga, Jumava, 2001. 

3. Taylor S. (2009). Clinician’s Guide to PTSD. The Guilford Press  

4. Kalšed D. (2007). Vnutrennij mir travmi [Traumas iekšēja pasaule]. Moskva: Akademičeskij 

projekt 

5. Nasilie v semje [Vardarbība ģimenē] (2004). N.Platonovas redakcijā. Sankt-Peterburg 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

10.  BioPsychoSocial Medicine 

11.  Journal of Psychosomatic Research. 

12.  Psychology & Psychoterapy: Theory, Research & Practice 

13.  Journal of Family Issues 

14.  Journal of Traumatic stress 

15.  Journal of Social and Clinical Psychology  

16.  www.suicide.org 

17.  www.pretvardarbibu.lv 

18.  www.zinisavastiesibas.lv 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Pētniecības metodes 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods VpS303 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Socioloģija 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits  40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits   

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kurss sniedz zināšanas un izpratni par pētniecības 

jēdzienu, pētnieciskā darba norisi un  teorijām, 

ētiskajiem aspektiem. Studenti apgūst pētnieciskā 

darba pamatmetodes,tai skaitā datu ievākšanas un 

apstrādes metodes pētījuma empīriskās daļas 

izstrādei un  pilnveido iemaņas darbā ar zinātnisko 

literatūru, datubāzēm un izprot jēdzienu literatūras 

analīze zinātniskā darba teorētiskās daļas izstrādei.    

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj izprast  

pētniecības pamatprincipus un pētniecībā 

izmantojamās metodes, veikt rezultātu analīzi un 

statistisko datu apstrādi, formulēt darba tēmu 

patstāvīgi, analizēt zinātnisko literatūru atbilstoši 

izvēlētajai tēmai un izstrādāt secinājumus. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Daina Voita 

Priekšzināšanas Mzp112, VpU203 
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KURSA PLĀNS  

 

Nr.p.k. 

Temats Nodarbības 

veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Pētniecības nozīme un   ētiskie principi pētniecībā . Ētiskās 

normas. Ētiskie konflikti pētniecībā. 

L 2 

2. Pētījuma izpildes pamatprincipi un  plāns. L 2 

3. Pētniecības virzieni, pētāmas problēmas identifikācija, 

pētījuma tēmas izvēli noteicošie un ietekmējošie faktori.  

L 2 

4. Pētījuma   struktūra: pētījuma mērķis, tā izveide un 

formulējums, pētījuma uzdevumi, to izvirzīšanas 

pamatprincipi.  

L 

  

4 

  

5. Pētniecības metodes, to izvēles principi: pētniecības 

hipotēzes formulējums/pētniecības jautājumu izstrāde 

L 2 

6. Pētījuma dalībnieku izvēles principi,metodes. L 2 

7. Kvantitatīvās pētījuma metodes. L 2 

8. Kvalitatīvās pētījuma metodes L 2 

9. Aptaujas metodes izstrādes principi un analīze. L 

  

4 

  

10. Novērošanas veikšanas un protokola izstrādes principi. 

Kontentanalīze. 

L 

  

6 

  

11. Zinātniskās  literatūras avotu atlase un analīze. L 2 

12. Datu apstrādes pamatmetodes. Darbs ar datu bāzēm.  L 2 

13. Pētījuma rezultāti un secinājumi, priekšlikumu izstrāde. L 2 

14. Zinātniskā darba  tehniskā noformējuma pamatprasības L 2 

15. Pētījuma rezultātu prezentācijas pamatprincipi. Publiskā runa L 

  

4 

  

 Stundas kopā L 

P 

40 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

3. Aktīva līdzdalība semināros (50%),  

4. Eksāmens (50%). 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ievads pētniecībā:stratēģijas, dizaini,metodes. Sastādītāja K.Mārtinsone.R.Raka,2011,284 

2.  Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija. – Rīga: Raka, 2001. 

3. Lasmanis A., Kangro I. – Faktoru analīze / māc. līdz. – Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 

4. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. – Rīga: RAKA, 

2004. 

Papildliteratūra 

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. – Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 

2. Beķeris E. Palīgs mācību pētnieciskajā darbā. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2003. 

3. Dempsey A. Using Nursing Researc: Process Critical Evaluation and Utilization. – WI USA, 

Lippincott company, 1999. 

4. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. – Rīga: Valters un Rapa, 

2004. 

5. Gillies A. – EcelTM for Clinical Governance. – Radcliffe  Medical Press Ltd, 2001.  

6. Špona A., Čehova Z. Pētniecība pedagoģijā. – Rīga: Raka, 2004. 

7. Polit D.,F., Hungler B. P. Nursing Research Principles and Methods. – Philadelphia: J.B. 

Lippincott Company, 1995. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Nursing Research, Lippincott Williams & Wilkings 

2. Research and Theory for Nursing Practice, Springer Publishing Co 

3. Notes on Nursing science, Nightingale societyrdf 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Ģenētikas un bioķīmijas pamati 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpD109 

Kredītpunkti  2  

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Bioloģija  

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits - 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Studiju kurss sniedz pamatzināšanas un izpratni par 

organisma bioķīmiskās darbības pamatiem,  ļauj 

izprast mijsakarības starp bioķīmiskajiem 

procesiem organismā un to izmaiņu ietekmi uz 

veselību, sniedz prasmi sasaistīt bioķīmijas 

zināšanas ar vielu maiņas procesu norisi organismā, 

ļauj izprast fermentu darbības pamatpincipus, to 

nozīmi homeostāzes mehānismu nodrošināšināšanā 

organismā un saprast mijiedarbību starp dažādām 

organisma sistēmām un galvenos regulējošos 

mehānismus cilvēka ķermenī. Studiju kurss 

padziļina studentu izpratni par cilvēka organisma 

iedzimtības un mainības galvenjiem aspektiem, to 

ietekmi uz  psihiskajām  un fiziskajām organisma 

funkcijām un iespējamajiem patoloģijas 

mehānismiem, sniegt iespējas  saskatīt cilvēka  

attīstības iespējas un to pilnveidošanu, izprast 

jaunākās ģenētiskās diagnostikas metodes, 

palielināt un veidot  profesionālās rīcības motīvus. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students iegūst izpratni 

par organisma bioķīmiskās darbības pamatiem, 

mijsakarībām starp bioķīmiskajiem procesiem 

organismā un to izmaiņu ietekmi uz veselību. 

Students prot saskatīt un sasaistīt bioķīmijas 

zināšanas ar vielu maiņas procesu norisi organismā. 

Students izprot fermentu darbības pamatpincipus, 

to nozīmi homeostāzes mehānismu nodrošināšanā 

organismā. Pēc kursa apguves studentam ir 

sapratne par mijiedarbību starp dažādām organisma 
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sistēmām un galvenos regulējošos mehānismus 

cilvēka ķermenī. Students iegūst zināšanas par 

cilvēka iedzimtības un mainības nosacījumiem, 

sniedz izpratni par cilvēka organismu un tā 

funkcionēšanas likumsakarībām, attīsta prasmi 

saskatīt dabā notiekošo procesu likumsakarību 

ietekmi uz cilvēku. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Evita Vaļēviča 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas  

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Bioķīmijas  zinātnes mērķi un uzdevumi. L 2 

2. Šūnas uzbūves galvenie pamatprincipi.  L 6 

3. Organisma fermentatīvās reakcijas un bufera sistēmas L 6 

4. Organisma bioķīmiski – enerģētiskie procesi. L 6 

5. Ģenētikas priekšmets un pamajēdzieni.  L 4 

6. Organisma iedzimtības mehānismi, tos ietekmējošie 

faktori un ģenētiskās testēšanas metodes. 

L 4 

7. Pārmantošanas tipi un iedzimtās slimības.  L 6 

8. Biotehnoloģijas pamatprincipi  L 6 

 Stundas kopā L 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

75%  lekciju apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

3. Starppārbaudījumi 

3.1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (30%) 

3.2.  Patstāvīgais darbs   ģenētikā (20%) 

4. Eksāmens, kurā uz vismaz 60% no  testa jautājumiem ir atbildēti pareizi (50%).   

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Apinis P, Cilvēks.  Nacionālais medicīnas apgāds- R., 1999. 

2. Selga T. Šūnu bioloģija. LU akadēmiskais apgāds-R., 2008. 

3. M. Misiņa V. Loža. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga. Zvaigzne.1991. 

4. J. Raipulis. „Ģenētikas pamati, R – 2002. 
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Papildliteratūra 

1. Grifith J.F. et al. An introduction to genetic analyses. Freemean&co NY, 1993 

2. Krauksts Viesturs. Ģenētika sportā / V.Krauksts. - Rīga : Drukātava, 2007.  

3. Lieberman M.A. et al Marks' Basic Medical Biochemistry A Clinical Approach - 4th Edition, 

Lippincott Williams & Wilkins, 2013 

4. Madere S. Bioloģija. R., Zvaigzne ABC. 2001 

5. Raipulis J. Vides piesārņojuma ietekme uz iedzimtību. - Rīga : Vērmaņparks, 1999. 

6. Raipulis J. Ģēnetika vidusskolai, Zvaigzne ABC,2004.   

7. Ģenētikas terminu skaidrojošā vardnīca / Sastādītāji – V. Dišlers, J. Raipulis, E. Nagle. – R.: 

GER, 1981. 

8. И.В. Равич-Шерба и др. Психогенетика. Москва. АСПЕКТ ПРЕСС 2003 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. On-Line Biology book http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html 

2. On line biochemistry 

http://employees.csbsju.edu/hjakubowski/classes/ch331/bcintro/default.html 

3. Биохимия. Учебник для ВУЗов 

http://medulka.ru/himiya-biohimiya/biohimiya-uchebnik-dlya-vuzov 

4. Medline 

5. APA GOLD 

 

http://employees.csbsju.edu/hjakubowski/classes/ch331/bcintro/default.html
http://medulka.ru/himiya-biohimiya/biohimiya-uchebnik-dlya-vuzov
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Anatomija un fizioloģija I 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpD110 

Kredītpunkti  3  

ECTS kredītpunkti 4,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Bioloģija  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 50 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 10 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 60 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kurss ir vispārizglītojoša rakstura,  sniedz 

zināšanas par cilvēka fizioloģiju un anatomiju, 

sniedz izpratni par cilvēka organismu un tā 

funkcionēšanas likumsakarībām, attīsta prasmi 

saskatīt dabā notiekošo procesu likumsakarības un 

to  ietekmi uz cilvēku, pilnveido studentu spēju 

izteikt un uzklausīt citu viedokli, attīstīt 

komunikatīvās spējas. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Kurss padziļina studenta izpratni par cilvēka 

organisma  uzbūvi un funkcijām, dažādu sistēmu 

mijiedarbību, regulācijas mehānismiem, kas 

nodrošina organisma kā vienota veselā darbību, 

sniedz iespējas saskatīt kaitīgo faktoru ietekmi uz 

cilvēka organisma struktūru un finkcijām, ļauj 

iegūtās zināšanas izmantot cilvēka veselības 

stāvokļa novērtēšanā, pārzināt galvenos 

anatomiskos terminus latīņu valodā un pagūt 

prasmi to izmantot  tālākajā mācību  procesā un 

profesionālajā darbībā. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Daina Voita 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Anatomijas un fizioloģijas attīstības vēsture L 2 

2. Cilvēka ķermeņa uzbūves vispārējais plāns. L 4 

3. Dzīvā organisma raksturīgākās pamatiezīmes.  L 2 

4. Histoloģija pamatprincipi L 

S 

4 

2 

5.  Āda un tās papildorgāni. L 4 

6. Osteoloģija. L 

S 

6 

2 

7. Kaulu savienojumu klasifikācija. L 

S 

2 

2 

8. Muskuļi, to iedalījums un uzbūve. L 

S 

10 

2 

9.  Neirālā regulācija. Informācijas kodēšanas īpatnības 

nervu sistēmā. 

L 4 

10. Perifērās nervu sistēmas iedalījums, uzbūve  un 

funkcija  

L 6 

11. Centrālā nervu sistēma. L 

S 

6 

2 

 Stundas kopā L 

S 

50 

10 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

3. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%) 

4. Eksāmens (50%) 

No eksāmena tiek atbrīvoti studenti: 1. kuriem vidējā atzīme par starppārbaudījumiem ir augstāka par 8.5; 

2. studenti, kuriem visi starppārbaudījumi ir novērtēti ar 8 (ļoti labi) vai augstāku vērtējumu, lekciju un 

semināru apmeklējums pārsniedz 70% un referāts un prezentācija ir novērtēta ar 8 vai augstāk)  

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Aberberga -Augškalne L. Fizioloģija rehabitologiem. Rīga. Nacionālais medicīnas apgāds. 2007. 

2. Apinis P, Cilvēks.  Nacionālais medicīnas apgāds- R., 1999. 

3. Eglīte K. Anatomija. I daļa. Skelets un muskuļi. LU akadēmiskais apgāds, 2004. 

4.  Eglīte K. Anatomija. I daļa. Skelets un muskuļi. LU akadēmiskais apgāds, 2010. 
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Papildliteratūra 

1. Aberberga -Augškalne L. Fizioloģija rehabitologiem. Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, 2002. 

2. Aldersons J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas un higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2000. 

3. Bear  M.F., Connors B.W.,  Paradiso M.A. Neuroscience. Exploring the Brain. Lippincott 

Williams & Wilkins, 2007. 

4. Coher B.J., Taylor J.J. Memmler' s Structure and Function of the Human Body. Philadelphia: 

Wolters Kluwer, 2009. 

5. Guyton A.C. Human physiology and mechanisms of disease. 6th ed. Philadelphia: Sounders 

comp. 1997. 

6. Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. 11th ed. Philadelphia: Elsevier 

Saunders, 2006. 

7. Kalbergs V. Cilvēka anatomija I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1971. 

8. Kalbergs V. Cilvēka anatomija II daļa. Rīga, Zvaigzne, 1973. 

9. Madera S.S. Bioloģija. I, II, III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 

10. Neuroscience. Edited by Dale Purves, George J.Augustine, David Fitzpatrick, William C.Hall, 

Anthony- Samuel LaMantia, James O.McNamara, Leonard E.White. Sunderland;Massachusetts: 

Sinauer Associates, 2008.  

11. Rhoades R.A., Tanner G.A.Medical physiology. 2nd ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 

12. Tortora G.J. Anagnostakos R. Principles of anatomy and physiology. 6th ed. NewYork: 

Harper&Row, 1996. 

13. Valtneris A. Cilvēks fizioloģija. Rīga:  Zvaigzne ABC, 1995. 

14. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC. 

15. Voskis H. Topogrāfiskā anatomija: Rīga, Zvaigzne ABC, 2001, 160 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. On-Line Biology  book http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html  
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Anatomija un fizioloģija II 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpD111 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Bioloģija  

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 30 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 10 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Kurss ir vispārizglītojoša rakstura,  sniedz 

zināšanas par cilvēka fizioloģiju un anatomiju, 

sniedz izpratni par cilvēka organismu un tā 

funkcionēšanas likumsakarībām, attīsta prasmi 

saskatīt dabā notiekošo procesu likumsakarības un 

to  ietekmi uz cilvēku, pilnveido studentu spēju 

izteikt un uzklausīt citu viedokli, attīstīt 

komunikatīvās spējas. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Kurss padziļina studenta  izpratni par cilvēka 

organisma  uzbūvi un funkcijām, dažādu sistēmu 

mijiedarbību, regulācijas mehānismiem, kas 

nodrošina organisma kā vienota veselā darbību, 

sniedz iespējas  saskatīt kaitīgo faktoru ietekmi uz 

cilvēka organisma struktūru un finkcijām, ļauj 

iegūtās zināšanas izmantot cilvēka veselības 

stāvokļa novērtēšanā, pārzināt galvenos 

anatomiskos terminus latīņu valodā un pagūt 

prasmi to izmantot  tālākajā mācību  procesā un 

profesionālajā darbībā. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Daina Voita 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Miega fizioloģiskie mehānismi.   L 2 

2. Sensorās sistēmas, to funkcionēšanas īpatnības L 2 

3. Organisma funkciju humorālā regulācija L 

S 

2 

2 

4. Stresa fizioloģiskie mehānismi L 2 

5. Asins sastāvs un funkcijas L 2 

6. Asinsrites sistēmas anatomija un fizioloģija. L 

S 

4 

4 

7. Limfātiskās sistēmas  uzbūve un funkcijas L 2 

8. Elpošanas orgānu sistēmas anatomija un fizioloģija. L 

S 

4 

2 

9. Gremošanas sistēmas uzbūve un funkcijas L 2 

10.  Urīnradošā un urīnivadsistēma. To galvenās funkcijas. L 4 

11. Reproduktīvā sistēmas anatomija un fizioloģija. L 

S 

4 

2 

 Stundas kopā L 

S 

30 

10 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

3. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%) 

4. Eksāmens (50%) 

No eksāmena tiek atbrīvoti studenti: 1. kuriem vidējā atzīme par starppārbaudījumiem ir augstāka par 8.5; 

2. studenti, kuriem visi starppārbaudījumi ir novērtēti ar 8 (ļoti labi) vai augstāku vērtējumu, lekciju un 

semināru apmeklējums pārsniedz 70% , referāts un prezentācija ir novērtēta ar 8 vai augstāk  

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Aberberga -Augškalne L. Fizioloģija rehabitologiem. Rīga. Nacionālais medicīnas apgāds. 2007. 

2. Apinis P, Cilvēks.  Nacionālais medicīnas apgāds- R., 1999. 

3. Eglīte K. Anatomija. I daļa. Skelets un muskuļi. LU akadēmiskais apgāds, 2004. 

4.  Eglīte K. Anatomija. I daļa. Skelets un muskuļi. LU akadēmiskais apgāds, 2010. 

Papildliteratūra 

1. Aberberga -Augškalne L. Fizioloģija rehabitologiem. Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, 2002. 

2. Aldersons J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas un higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2000. 

3. Bear  M.F., Connors B.W.,  Paradiso M.A. Neuroscience. Exploring the Brain. Lippincott 

Williams & Wilkins, 2007. 

4. Coher B.J., Taylor J.J. Memmler' s Structure and Function of the Human Body. Philadelphia: 

Wolters Kluwer, 2009. 

5. Guyton A.C. Human physiology and mechanisms of disease. 6th ed. Philadelphia: Sounders 
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comp. 1997. 

6. Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. 11th ed. Philadelphia: Elsevier 

Saunders, 2006. 

7. Kalbergs V. Cilvēka anatomija I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1971. 

8. Kalbergs V. Cilvēka anatomija II daļa. Rīga, Zvaigzne, 1973. 

9. Madera S.S. Bioloģija. I, II, III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 

10. Neuroscience. Edited by Dale Purves, George J.Augustine, David Fitzpatrick, William C.Hall, 

Anthony- Samuel LaMantia, James O.McNamara, Leonard E.White. Sunderland;Massachusetts: 

Sinauer Associates, 2008.  

11. Rhoades R.A., Tanner G.A.Medical physiology. 2nd ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 

12. Tortora G.J. Anagnostakos R. Principles of anatomy and physiology. 6th ed. NewYork: 

Harper&Row, 1996. 

13. Valtneris A. Cilvēks fizioloģija. Rīga:  Zvaigzne ABC, 1995. 

14. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC. 

15. Voskis H. Topogrāfiskā anatomija: Rīga, Zvaigzne ABC, 2001, 160 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. On-Line Biology  book http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html  
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Mikrobioloģija un parazitoloģija 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpD112 

Kredītpunkti  2  

ECTS kredītpunkti 3  

Zinātņu nozare vai apakšnozare Bioloģija  

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 0 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir apgūt zināšanas par baktēriju sugu 

un bioķīmisko procesu daudzveidību, 

mikroorganismu daudzveidību veselības aprūpes 

vidē; mikroorganismu izraisīto saslimšanu 

aktualitāti un to apkarošanas paņēmieniem; 

dezinfekcijas un sterilizācijas nozīmi nozokomiālo 

infekciju profilaksē, parazītismu, kā starpsugu 

savstarpējo attiecību formām. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj: 

izprast mikroorganismu lomu ekosistēmā un 

ietekmi uz cilvēka organismu; 

pamatot mikro un makroorganismu savstarpējo 

attiecību veidus; 

novērtēt organisma aizsargmehānismus;  

saprast un izskaidrot imūnprofilakses pamatus;  

novērtēt pacienta bīstamību sabiedrībai un 

apkārtējai videi. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Olga Ņikitina 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 

 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Mikrobioloģijas priekšmets, mikroorganismu 

morfoloģija, fizioloģija un taksnomija. 

L 8 

2. Mikroorganismu grupas. L 4 

3. Virusoloģijas pamati. L 4 
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4. Patogēnie un nosacīti patogēnie mikroorganismi, 

sebišķi bīstamo infekciju izraisītāji. 

L 6 

5. Jēdziens par infekcijas slimību epidemioloģiju. L 2 

6. Hospitālā infekcija un tās izraisītāji. L 6 

7. Parazitoloģijas priekšmets, uzdevumi, medicīniskā 

parazitoloģija, parazītu populāciju raksturojošie 

lielumi. 

L 10 

 Kopā L 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

80% lekciju apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

1.Starppārbaudījumi. 

2.1. Referāts ar prezentāciju. (tiek vērtēta ar atzīmi) (25%) 

2.2. Tests  par tēmām - mikrobioloģija un parazitoloģija (25%) 

3. Studiju kursa galīgais vērtējums  – eksāmens (50%)  

Eksāmenu atļauts kārtot, ja ir  izpildīti nosacījumi 1.1.  – 1.2. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Brila A., Infekcijas slimību epidemioloģija. Rīga, Nacionālais apgāds, 2003 

2. Darba higiēna - – R.Labklājības ministrija, 2003. 

Papildliteratūra 

1. Vīksna L. Vakcinācija., Rīga, Nacionālais apgāds 2003 

2. Parazitoloģija stomatoloģijas studentiem/Rīgas Stradiņa Universitāte. Medicīniskās bioloģijas un 

ģenētikas katedra; sast.: Erika Nagle; Izd. Izmantotas arī A.Krūmiņas Parazītu dzīves ciklu 

shēmas. Rīga: RSU, 2004, 44 lpp. 

3. Skudra L. Metodiskie norādījumi mikrobioloģijas laboratorijas darbiem :studiju priekšmetā 

"Mikrobioloģija" un "Higiēna un mikrobioloģija" /Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Pārtikas tehnoloģijas katedra. Jelgava : LLU, 2007. 64 lpp 

4. Lekciju piezīmes mikrobioloģijā Stomatoloģijas fakultātes studentiemLatvijas Med. akad. 

Mikrobioloģijas kat. ; sast. D. Brāzma. Rīga AML 1997. 65 lpp. 
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Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://www.likumi.lv LR normatīvie akti 

2. http://www.nais.lv Normatīvo aktu informācijas sistēma 

3. Izdevums „Doctus” 

4. Izdevums „Latvijas Ārsts” 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.nais.lv/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Uzņēmējdarbības pamati 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpU103 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Ekonomika 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits   

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Studiju kursa mērķis ir dot studentiem 

priekšzināšanas par uzņēmējdarbības nozīmi un 

formām, vietu valsts ekonomikā, tiesisko 

regulējumu, uzņēmuma dibināšanas kārtību, 

grāmatvedības organizāciju uzņēmumā. Studiju 

kursa laikā studenti iegūs sapratni par lietvedību 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem Latvijā, 

dokumenta juridisko spēku, to noformēšanu un 

lietošanu.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot kursu, students spēj izprast 

uzņēmējdarbības pamatjēdzienus, formas, saprot 

uzņēmuma dibināšanas principus un reģistrācijas 

kārtību, izprot uzņēmuma vadības būtību, biznesa 

plānu saturu un nepieciešamību, orientējas Latvijas 

nodokļu un nodevu sistēmā, iegūst izpratni par 

grāmatvedības organizācijas pamatprincipiem un 

lietvedības vietu un lomu uzņēmumā.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Anita Slokenberga 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas  

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids 

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Uzņēmējdarbības nozīme, vieta un loma tirgus 

ekonomikā 

L 2 

2. Uzņēmējdarbības formas un to tiesiskais regulējums L 4 

3. Uzņēmuma līdzekļu avoti L 4 

4. Nodokļi un nodevas 

 

L 6 
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5. Grāmatvedības pamati uzņēmējdarbībā L 

  

6 

  

6. Biznesa plāns, tā sastādīšana, dibinot uzņēmumu L 

  

6 

  

7. Lietvedība un tās pamatjēdzieni. Lietvedību 

reglamentējošie normatīvie akti 

L 

  

4 

  

8. Dokumentu veidošana, noformēšana, lietišķā valoda. 

Dokumentu juridiskais spēks 

L 

  

6 

  

9. Veselības aprūpes iestādēs lietotie dokumenti L 2 

 Stundas kopā L 

  

40 

  

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

3. Starppārbaudījums (rakstveida) – jautājumi un uzdevumi atbilstoši kursa programmai (50%) 

4. Eksāmens (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Kavale, Budžets un finanses, LU, Rīga, 2008.  

2. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, likums 

3. Par valsts sociālo apdrošināšanu, likums 

4. Par nodokļiem un nodevām, likums 

5. Darba likums 

6. LV MK noteikumi Nr. 916 „dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” – 28.09.2010. 

7. Dokumentu juridiskā spēka likums -  06.05.2010. 

Papildliteratūra 

1. V.Nešpors, Ievads ekonomikā, Multineo, Rīga, 2006 

2. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. -  R.: Kamene, 2002. 

3. E.Kassalis, Makroekonomika: ievadkurss makroekonomikā, LU, Rīga, 2002 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. www.fm.gov.lv 

2. www.vid.gov.lv/tiesībuakti/nodokļi 

3.  Žurnāls Bilance, Lietišķās informācijas dienests, Rīga 

 

http://www.vid.gov.lv/tiesībuakti/nodokļi
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Projektu izstrāde un vadība  

Kursa līmenis 2 

Kursa kods VpU203 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Ekonomika 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits   

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas 

zināšanas par projekta būtību no ieceres līdz tā 

noslēgumam, ietverot visus projekta aspektus: 

izstrāde, ietvars, laiks, izmaksas, kvalitāte, 

personāls, komunikācija, riski, materiāli 

tehniskais nodrošinājums. Nodrošināt iespēju 

studējošajam sagatavot projektu. 

Uzdevumi:  

1) sekmēt izpratni par projektu veidošanas 

nepieciešamību, vadības  jēdzienu un 

galveniem terminiem; 

2) izzināt galvenās projekta īpašības un izprast 

riskus, ar kuriem saskaras projektu realizācijā 

veselības aprūpē; 

4) stimulēt radošumu un akcentēt  idejas 

konkurētspējas nozīmību; 

5) iepazīstināt ar projektu galvenajiem 

resursiem un to vadības pamatprincipiem;  

6) rosināt iesaistīties projektu izstrādē 

veselības aprūpes pieejamības un pakalpojumu 

nodrošināšanai sabiedrībā 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: 

izprast projekta jēdzienu, projektu veidošanas 

nepieciešamību; 

pārzināt projekta īstenošanas procesu un fāzes; 

analizēt projekta komandas veidošanu; 

izprast projekta vadīšanas procesus; 

saprast projekta plānošanu, projekta izmaksu 

plānošanu un kontroli; 

saprast projekta dokumentāciju. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Astra Bukulīte 

Priekšzināšanas VpU103 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Projekta jēdziens un vispārīgs raksturojums L 6 

2. Projekta vides analīze L 6 

3. Projekta plānošana L 4 

4. Projekta pieteikuma sagatavošana un dokumentācija L 12 

5. Projekta vadīšana, tās jēdziens un būtība  L 6 

6.  Projekta uzraudzība un kvalitātes vadība L 4 

7.  Izstrādāto projektu prezentācija  L 2 

 Stundas kopā L 

  

 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

3. Izstrādāto projektu prezentācija studentu kopīgajā seminārā (50%), izmantojot studiju kursa gaitā 

iegūtās zināšanas un prasmes 

4. Eksāmens - izstrādāt savu (atbilstoši studenta profesionālajām interesēm) projektu (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Forands I. Projekta menedžments.- Rīga: Latvijas Izglītības fonds,  2006. 

2. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam.- Rīga: Valters un Rapa, 

2004. 

3.  Uzulāns J. Projektu vadība / Biroja sērija/.- Rīga:  Jumava, 2004. 

 

Papildliteratūra 

1. Rokasgrāmata projektu sagatavošanai un ieviešanai. ”Eiropas Savienības līdzfinansējuma 

piesaistīšana uzņēmuma attīstībai”.- Rīga: SIA Latconsul, 2007. 

2. Džounss R. Projektu vadības pamati: Praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē./ tulk. no 

angļu val.- R., SIA Lietišķās informācijas centrs, 2008. 

3. Projektu vadība/ tulk. no angļu val. – R., SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. www.likumi.lv  

2. http://ec.europa.eu  

3. http://sf.lm.gov.lv/esf/   

4. www.vm.gov.lv  

 

http://www.likumi.lv/
http://ec.europa.eu/
http://sf.lm.gov.lv/esf/
http://www.vm.gov.lv/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Profesionālās darbības juridiskie aspekti 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods VpU304 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Juridiskā zinātne 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 38 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 2 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par 

darba tiesību vēsturisko attīstību, darba tiesībām kā 

tiesību nozari, darba tiesību avotiem, darba 

koplīgumu, darba tiesisko attiecību nodibināšanu 

un izbeigšanu, darba un atpūtas laiku, darba 

kārtību, darba devēja un darbinieka atbildību, darba 

samaksu, darba strīdiem un to izskatīšanu. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj: 

formulēt darba tiesību principus; 

analizēt darba līguma, darba koplīguma un darba 

kārtības noteikumu saturu un tiesiskumu; 

izprast darba devēja un darbinieka tiesības, 

pienākumus un atbildību; 

novērtēt darba tiesisko attiecību nodibināšanas un 

izbeigšanas procesu; 

aizstāvēt savas intereses tiesību un interešu strīdu 

gadījumā. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Raivis Davidsons 

Priekšzināšanas VpU103 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

12.  Darba tiesību jēdziens, sistēma, vēsture L 4 

13.  Darba koplīgums, profesionālo darbību 

reglamentējošie normatīvie dokumenti 

L 6 

14.  Starptautiskās darba tiesības L 2 

15.  Darba tiesisko attiecību nodibināšana L 4 
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16.  Darba un atpūtas laiks L 2 

17.  Darbinieku pārstāvība L 2 

18.  Darba strīdi L 2 

19.  Darba samaksa L 4 

20.  Darba kārtība L 4 

21.  Pacientu un ārstniecības personu tiesības L 

  

6 

  

22.  Darba tiesisko attiecību izbeigšanās L 4 

 Stundas kopā L 

  

40 

  

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI  

Kursa vērtējumu veido: 

4. Starppārbaudījums  par 1. – 3.tematu (25%) 

5. Pozitīvs vērtējums  grupu darbā – kāzusa izvērtējums atbilstoši normatīvajiem aktiem (25%) 

6. Studiju kursa galīgais vērtējums – rakstveida eksāmens 30 jautājumi(50%).  

Iespēja kārtot eksāmenu, ja izpildīts 1.,2.nosacījums. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Civillikums. (6.izdevums). – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2010. 

2. Darba likums // Latvijas Vēstnesis, 2001.,Nr.105., 2010.Nr.47. 

3. I.Gailums Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse 1.grāmata.- Rīga: Gailuma juridiskā biroja 

izdevniecība, 2003. 

4. I.Gailums Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse 2.grāmata.- Rīga: Gailuma juridiskā biroja 

izdevniecība, 2003. 

5. I.Gailums Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse 3.grāmata.- Rīga: Gailuma juridiskā biroja 

izdevniecība, 2004. 

Papildliteratūra 

1. V.Ulmane Darba tiesības, R.,Turība, 2003. 

2. V.Dubure Darba tiesību pamatjēdzieni un to skaidrojumi, R., LU, 1998. 

3. Polis F. Ievads Eiropas Savienības darba tiesībās. Rīga: RSEBAA, 2004. 

4. D.Krimphove Europaisches Arbeitsrecht, Munchen, 2001. 

5. И.Киселев Сравнителъное и международное трудовое право, Москва, 1999. 
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Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Akulova I. Termiņi darba tiesībās // Jurista vārds, 2004, Nr.34. 

2. Dupate K. Vai Darba likums atbilst Eiropas Savienības tiesībām // Jurista vārds, 2004, Nr.36.,37. 

3. Dupate K. Grūtnieču atlaišanas ierobežojumi // Jurista vārds, 2006, Nr.48. 

4. Dupate K. Par atsevišķiem jēdziena „diskriminācija” nozīmes un satura aspektiem un 

līdztiesības nodrošināšanu // Likums un Tiesības, 8.sējums, 2006, Nr.12(88). 

5. Kalniņš E. Neterminētu darba attiecību dibināšana // Latvijas Vēstnesis, 1996, Nr.204/205. 

6. Kalniņš E. Darba līguma rakstveida forma un tās neievērošanas tiesiskās sekas // Jurista vārds, 

1999, Nr.9. 

7. Kalniņš E. Prasība par atjaunošanu darbā // Jurista vārds, 2004, Nr.12.,13.  

8. Krievs I. Darba devēja uzteikuma pārsūdzēšana pārbaudes laikā // Jurista vārds, 2003, Nr.46. 

9. Labour Legislation Guidelines,  

sk.: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/main.htm  

10. Par likumu piemērošanu, izšķirot tiesās strīdus, kas saistīti ar darba līguma izbeigšanos vai 

grozīšanu. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļas 

tiesu prakses apkopojums // Jurista vārds, 2005, Nr.7. 

11. Skultāne I. Darba devēja uzteikums pārbaudes laikā // Jurista vārds, 2004, Nr.30. 

12. Torgāns K. Vainas vai attaisnojumu meklējumi civiltiesībās // Jurista vārds, 2005, Nr.20. 

13. Torgāns K. Saistību tiesības. 1.daļa. Rīga: TNA, 2006. 

 

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/main.htm
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Pedagoģijas pamati veselības aprūpē 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods VpS205 

Kredītpunkti  1 

ECTS kredītpunkti 1,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Pedagoģija  

Kopējais auditoriju stundu skaits 20 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits   

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Nodrošināt zināšanu bāzi, kas nepieciešama 

pacienta izglītošanā. Pedagoģijas pamatkatego-

rijas, didaktikas jēdziens un pamatkategorijas. 

Mācību process un mācību principi. Izglītības 

procesa  jēdziens. Pacientu izglītošanas meto- 

des. Audzināšanas procesa pamatprincipi un  

metodes.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students apzinās un 

izprot māsas pamatfunkcijas - pacienta aprūpes 

saistību ar pacienta izglītošanas funkciju. 

Zina un izprot galvenās pedagoģijas 

pamatkategorijas. 

Spēj sniegt pacienta mācību metodes prezentā- 

ciju. 

Spēj novērtēt un pieņemt lēmumu, kādas prasmes, 

iemaņas un zināšanas ir nepieciešamas pacientam 

un tās sniegt.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Anna Stafecka 

Priekšzināšanas Mzp112, Mzp108, VpS102 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ievads studiju kursā (māsas funkcija-pacienta 

mācīšana, izglītošana, mācību procesa organizēšana, 

pacienta izglītošanas funkcijas saistība ar māsa 

pamatfunkciju-aprūpi, pacienta izglītošanas saistība ar 

pašaprūpi) 

L 4 
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2. Pedagoģijas priekšmets,jēdzieni, pamatkategorijas 

(ontoģenēze, mācīšana, mācīšanās, mācības, izglītība, 

pašizglītība) 

L 2 

3. Didaktikas jēdziens, būtība (didaktiskās analīzes 

modelis, pacienta mācīšanās vajadzību izvērtējums, 

mācību sākumsituācija, mērķu veidi pacientu 

mācīšanā) 

L 2 

4. Mācību metode, tās būtība (mācību metodes pacientu 

mācīšanā, individuālā pacientu mācīšanas forma, 

grupas mācīšanas forma) 

L 

  

4 

  

5. Pacienta mācību procesa īpatnības (mācību procesa 

individualizācija, pacienta ģimenes loma un iespējas 

mācību procesā, sabiedrības izglītošanas iespējas) 

L 

  

 

4 

  

6. Audzināšana un tās mērķi (audzināšanas procesa 

likumsakarības, pacientu mācīšanā izmantojamās 

audzināšanas metodes afektīvo un sociālo mērķu 

sasniegšanai) 

L 

  

4 

  

 Kopā L 

  

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

4. Ieskaitīts patstāvīgais darbs par pacientu mācīšanas metodēm (25%) 

5. Prezentācija par pacientu apmācības metodēm pie noteiktām saslimšanām (25%) 

6. Studiju kursa galīgais vērtējums – rakstveida ieskaite (50%) 

Iespēja kārtot ieskaiti, ja izpildīts 1.,2. nosacījums. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Šiliņa M., Dupure I. ,,Pacientu izglītošana-māsas kompetence”, R. Nacionālais apg,2009 

2. Granuma V.,,Pacienta izglītošana”,R.,MPIC, 1998 

Papildliteratūra 

1. Zelmenis V. ,,Pedagoģijas pamati’’R.,RaKa”, 2000 

2. Geidžs N.,Berliners D.C.,,Pedagoģiskā psiholoģija”,R.,,Zvaigzne ABC”, 1999   
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Farmakoloģija 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Med105 

Kredītpunkti  3 

ECTS kredītpunkti 4,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 50 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 10 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 60 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Students iegūst zināšanas un izpratni par zāļu 

mērķiem šūnā un iedarbību uz organismu. Apgūst 

farmakokinētikas un farmakodinamikas 

pamatprincipus, zāļu formas un to ievadīšanas 

ceļus. Iepazīstas ar galvenajām medikamentu 

grupām, preparātu pielietošanas iespējām un 

biežākajām blaknēm. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj izprast 

vispārīgās farmakoloģijas jēdzienus, izskaidrot 

preparātu iedarbības veidus, pielietošanu un 

blaknes; zina medikamentu pamata grupas, zāļu 

formu nosaukumus latviešu un latīņu valodās, 

medikamentu ievadīšanas ceļus. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Zane Dzirkale 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas  

 

KURSA PLĀNS 

Nr.p.k. Temats 
Nodarbības veids 

L, S, P 

Plānotais apjoms 

stundās 

1. Ievads vispārīgajā farmakoloģijā. L 2 

2. 

Zāļu mērķi šūnā un iedarbība uz organismu. 

Farmakokinētikas un farmakodinamikas principi, un 

terapeitisko un blakus efektu veidošanās 

mehānismi. 

L 

 

6 

 

3. 
Zāļu vielu formas, to ievadīšanas veidi. Vispārīgā 

receptūra un receptes izrakstīšanas pamatprincipi. 

L 

S 

4 

2 
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4. Nervu sistēmu ietekmējošie līdzekļi. 
L 

S 

4 

2 

5. 
Mentālās veselības un neiroloģisko traucējumu 

ārstēšanas pamatprincipi. 

L 

 

4 

 

6. Iekaisums un sāpju regulācija. L 4 

7. Sirds un asinsvadu sistēmu ietekmējošie līdzekļi  
L 

S 

10 

2 

8. 
Endokrīnās sistēmas regulācija un to ietekmējošie 

līdzekļi 

L 

S 

6 

2 

9. Gremošanas sistēmu ietekmējošie līdzekļi  L 4 

10. Elpošanas sistēmu ietekmējošie līdzekļi L 2 

11. Pretparazītu un antibakteriālie līdzekļi. 
L 

S 

4 

2 

 Kopā  
L 

S 

50 

10 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

4. Aktīva dalība semināros un pozitīvs vērtējums 5 starppārbaudījumos (2.-11. tēma) (40%) 

5. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

6. Eksāmens (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. McFadden R., - Introducing Pharmacology: For Nursing and Healthcare, 2nd ed., 2013. 

2. Purviņš I., Purviņa S.- Praktiskā farmakoloģija, 4.izdevums, R.: Zāļu infocentrs, 2011. 

3. Adams M.P., Urban C., - Pharmacology: Connections to Nursing Practice, 2nd ed., 2013 

Papildliteratūra 

1. Biksone G. – Medikamentozā ārstēšana un aprūpe, Rīga, SIA „KERENA”, 2008. 

2.  I. Purviņa redakcija - Īsais kurss receptūrā un farmakoloģijā: mācību līdzeklis, Rīga, RSU, 

2008. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Medicīnas žurnāli: „ Doctus”, „ Latvijas ārsts”, Medicīnas māsa” u.c.. 

2. Interneta resursi. 
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 APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Higiēna un epidemioloģija  

Kursa līmenis 1 

Kursa kods VpD113 

Kredītpunkti  1  

ECTS kredītpunkti 1,5  

Zinātņu nozare vai apakšnozare Bioloģija 

Kopējais auditoriju stundu skaits 20 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits - 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kurss iepazīstina ar sabiedrības veselības un 

epidemioloģijas koncepcijām,  pamatprincipiem un 

metodēm, kā arī to pielietojumu medicīnā un 

veselības zinātņu 

pētniecībā. Kursa mērķis ir veicināt zināšanu 

apguvi un izpratni modernās 

sabiedrības veselības, epidemioloģijas un 

intrahospitālo infekciju kontroles pamatjautājumos, 

kā arī attīstīt studentu 

zinātniski, kritisku, sistemātiski un analītisku 

domāšanu veselības aprūpes kontekstā. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj: 

izprast profilaktiskās medicīnas priekšnoteikumus; 

apzināt vides sanitāri – higiēniskā stāvokļa 

novērtēšanas kritērijus un novērtēt arodslimību 

ierosinošo faktoru esamību apkārtējā vidē; 

izprast un pielietot higiēnisko un 

pretepidemioloģisko noteikumu ievērošanu 

veselības aprūpes visos posmos; 

izmantojot epidemioloģisko situāciju izmeklēšanas 

pamatmetodes, novērtēt pacienta bīstamību 

apkārtējai sabiedrībai un videi. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Olga Ņikitina 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Higiēnas priekšmets un tā nozares. L 4 

2. Epidemioloģija kā veselības aprūpes nozare. L 4 

3. Infekciju kontrole. L 2 

4. LR normatīvo aktu sistēma higiēnas un 

epidemioloģijas kontekstā. 

L 2 

5. Veselības aprūpes iestāžu higiēnas aspekti. L 8 

 Kopā L 20 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

80% lekciju apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

3. Referāti (aktuālu tēma klīniskajā epidemioloģijā, higiēnas un pretepidemioloģiskais režīms 

veselības aprūpes iestādēs) (50%) 

4. Studiju kursa galīgs vērtējums – ieskaite (iesk./neiesk.)(50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Brila A., Infekcijas slimību epidemioloģija. Rīga, Nacionālais apgāds, 2003 

2. Darba higiēna - – R.Labklājības ministrija, 2003. 

 

Papildliteratūra 

1. M.Baltiņš „Lietišķā epidemioloģija”. „Zinātne”, Rīga, 2003 

2. R.Beaglehole, R.Bonita, T.Kjellstrom „Basic Epidemiology”. WHO, Geneva, 

2000. 

3. J.F.Jekel, J.G.Elmore, D.L.Katz „Epidemiology, Biostatistics and Preventive 

Medicine”. „Saunders”, Philadelphia, London, 1996. 

4. R.S.Greenberg „Medical Epidemiology” (4th edition). „Lange Medical Book”, 

London, 2005. 
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5. L.Gordis „Epidemiology” (3rd Edition). Elsevier Saunders, 2004 

6. B.B.Gerstman „Epidemiology Kept Simple” (2nd edition). „Wiley-Liss”, New 

York, 2003 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://www.likumi.lv LR normatīvie akti 

2. http://www.nais.lv Normatīvo aktu informācijas sistēma 

3. Izdevums „Doctus” 

4. Izdevums „Latvijas Ārsts” 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.nais.lv/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Vispārīgā patoloģija 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Med102 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits - 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Kursa mērķis – sniegt studentam teorētiskās 

zināšanas par tipveida patoloģiskiem procesiem un 

aizsardzības mehānismiem. 

Skaidrot loģiskās sakarības starp faktiem un 

norisēm, saistīt slimības cēloņus un attīstības 

mehānismu ar klīnisko simptomu un komplikāciju 

attīstību. Skaidrot ārstēšanas metodes, ņemot vērā 

patfizioloģiskus mehānismus. 

 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: izprast 

patfizioloģiskās norises šūnu, audu, orgānu, orgānu 

sistēmu un organisma līmenī; izprast imūnas 

sistēmas lomu aizsardzības mehānismos un slimību 

izcelsmē; diferencēt asinsrites traucējumus, saprast 

par hemostāzes traucējumiem un sekām; izprast 

iekaisuma būtību: etioloģiju, patoģenēzi, vietējās 

un vispārējas izmaiņas organismā; skaidrot ūdens - 

elektrolītu, skābu-sārmu līdzsvara novirzes saistībā 

ar vielmaiņas traucējumiem, elpošanas disfunkciju; 

izprast termoregulācijas mehānismus, skaidrot 

patoloģiskās novirzes drudža gadījumā; izprast 

sāpju izcelsmi, patfizioloģiju un izmaiņas orgānu 

sistēmās; diferencēt ļaundabīgos un labdabīgos 

neoplastiskos procesus. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Irēna Tarelkina 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, VpH101 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ievads patoloģiskās fizioloģijas priekšmetā. 

Vispārīgā nozoloģija. 

L 2 

2. Organisma reaktivitāte. L 4 

3. Šūnas bojājuma patoloģiskā fizioloģija. L 2 

4. Iekaisums. L 6 

5. Perifērās asinsrites traucējumi L 6 

6. Ūdens – elektrolītu līdzsvara traucējumi.  L 2 

7. Skābju – sārmu līdzsvara traucējumi.  L 4 

8. Vispārējas organisma reakcijas uz šūnu bojājumiem. 

Šoks, kolapss, ģībonis. Spriedze. 

L 4 

9. Termoregulācijas traucējumi. Drudzis. Pārkaršana.  L 2 

10. Hipoksija. L  2 

11. Sāpes. L 2 

12. Patoloģiskā audu augšana. Audzēji. L 3 

13. Nāves patoloģiskā fizioloģija.  L 1 

 Stundas kopā L 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

4. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (30%) 

5. Grupu darbs: patoloģiskā audu augšana (10%)  

6. Eksāmens  (60%) 

 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Leja J. Patoloģiskās fizioloģijas kursa atvērtās shēmas / Juris Leja ; Rīgas Stradiņa universitāte. 

Patoloģijas katedra. - Rīga : RSU, 2010. - 205 lpp.  

2. Autoru kolektīvs profesora A. Lejnieka redakcijā. Klīniskā medicīna. Pirmā grāmata, 2010. 

3. Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. III Organisma šķidrumi. Rīga, AML, 1997. 

4. Leja J. Ūdens un elektrolītu maiņas traucējumi. Rīga, LMA, 1995. 

5. Leja J. Vispārīgā klīniskā patoloģiskā fizioloģija. Rīga, Zvaigzne, 1993. 

6. Iļķēns G. Sāpju patoģenēzes mehānismi. Medikamentozās terapijas iespēja. Valmiera, sia 

”Lapa”, 2003. 
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7. Sāpes / Ināras Loginas redakcijā ; [autori: G. Ancāne … [u.c.]. – [Rīga] : Medicīnas apgāds, 

2013.  

Papildliteratūra 

1. Baltiņa D. Ko derētu zināt par vēzi. Rīga, Zinātne, 2000. 

2. Kalnciema E. Onkoloģija māsām. Rīga, NMA, 2000. 

3. Михайлов B. Основы патологической физиологии. Москвa, “Медицина” 2001. 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

1.  Journal of Advanced Nursing : Advancing knowledge for practice and policy wordwide / editor-

in-chief Nancy Roger Watson. - Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd, 2013 

2.  E-grāmatas (brīvpieejas) 

Freebooks4Doctors: http://www.freebooks4doctors.com/Pubmed biomedical textbooks : 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/booksMartindale’s  Health Science Guide: 

http://www.martindalecenter.com/HSGuide.html 

3. Attēli medicīnā 

Hardin Library: http://hardinmd.lib.uiowa.edu/ Nucleus: Medical Video, Animation & 

Illustration: http://hon.nucleusinc.com/nucleusindex.php?  

4.  E-žurnāli (brīvpieejas) 

Consilium Medicum (krievu valodā): http://www.consilium-medicum.comFree Medical 

Journals: http://www.freemedicaljournals.comHighWire press: http://higwire.stanford.edu 

5.  Žurnāls „Latvijas Ārsts” 

6.  Datubāzes 

PubMed - Zinātnisko medicīnas publikāciju bibliogrāfiska datubāze (brīvieejas): 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez  

GoPubMed: http://gopubmed.com/web/gopubmed/1?WEB10O00h00100090000 

http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books
http://www.martindalecenter.com/HSGuide.html
http://hardinmd.lib.uiowa.edu/
http://hon.nucleusinc.com/nucleusindex.php
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://higwire.stanford.edu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://gopubmed.com/web/gopubmed/1?WEB10O00h00100090000
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Klīniskās procedūras 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Med106 

Kredītpunkti  5  

ECTS kredītpunkti 7,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 180 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 160 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas un  

praktiskas iemaņas par pacientu aprūpes 

standartiem un klīniskajām procedūrām. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Apgūstot šo studiju kursu students spēj: 

novērtēt pacienta stāvokli un praktiski veikt 

klīniskās procedūras; 

sagatavot  un ievadīt pacientam nozīmēto 

medikamentu; 

nodrošināt intravenozo pieeju ar adatu un perifēro 

venozo katetru un veiks  medikamenta ievadīšanu 

intravenozi, izmantojot  piemērotu aprīkojumu; 

noteikt pacienta vitālos un antropometriskos 

rādītājus; 

veikt precīzu asins, urīna, fēču, krēpu u.c. paraugu 

savākšanu laboratoriskiem izmeklējumiem; 

veikt procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu 

(zondēšana, klizmošana, zarnu stomas aprūpe, 

pacienta barošana caur zondi u.c.); 

veikt procedūras, kas saistītas urīnizvadsistēmu 

(urīnpūšļa katetrizācija); 

veikt skābekļa terapiju; 

veikt pacienta traheostomas kopšanu (sekrēta 

atsūkšana); 

veikt nozīmēto un izpildīto procedūru 

dokumentēšanu. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Karīna Krutiša 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, VpH101, VpS102, VpD113, 

Med105 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Vides tīrība, māsas drošība, to nodrošinājums L 2 

2. Procedūras pacienta komforta nodrošināšanai P 30 

3. Ķermeņa ārējais apvalks. Āda un tās veselums. 

Izgulējumi un tā pakāpes, ārstēšana un 

profilakse. 

L 2 

4. Vitālo rādītāju noteikšana un cilvēka 

antropometrija. 

L 

P 

2 

5 

5. Elpošanas sistemas manipulācijas. L 

P 

2 

5 

6. Intravenozās terapijas nodrošināšanas veidi 

pacientu aprūpē 

L 

P  

2 

5 

7. Procedūru standarti, kas skar urīnaizvadīšanas 

sistēmu: intermitējošā urīnpūsļa kateterizācija, 

Ilgkatetra (Foley) ievadīšana urīnpūslī, kopšana. 

Pacienta izglītošana. 

L 

P  

2 

15 

8. Procedūru standarti, kas skar gremošanas 

sistēmu: nazogastralās kuņģa zondes ievadīšana, 

kuņģa skalošana, Dažādu klizmu veikšana. 

L  

P  

2 

15 

9. Procedūru standarti, kas nosaka pareizu 

medikamentu administrēšanu (ievadīšanu) 

pacientam. 

L 

P 

2 

25 

10. Procedūru standarti, kas nosaka pareizu 

Laboratorijas paraugu savākšanas tehniku. 

(Izmeklējumi) 

P 5 

11. Ķirurģiskās manipulācijas, sterilu galdiņu 

klāšana dažādām sterilām manipulācijām, sterila 

halāta un cimdu uzvilkšanas tehnika. 

P 20 

12. Desmurģija. P  10 

13. Imobilizācija. P 10 

14. Stomas pacienta aprūpe. L 

P  

2 

10 

15. RAN pamati. L 

P 

2 

5 

 Kopā L 

P 

20 

160 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko nodarbību apmeklējums 

 Kursa vērtējumu veido: 

4. Referāts kādā no lekciju tēmām (2-3 lpp.) (10%) 

5. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumā - Klīniskajās procedūras (40%) 

6. Klīnisko procedūru praktiskais eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1. un 2. punktā. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1 Balode A. Laboratoriskā diagnostika. Rīga: Nacionālais apgāds,2008. 

2 Gardovska J., redakcijā, “Ķirurģija”, Rīga 2001. 

3 Gardovskis J. redakcijā. Modernās tehnoloģijas ķirurģijā. SIA “Apgāds Jāņa sēta” Rīga. 1999. 

4 Hofbauere G. Laboratorijas analīzes. Rīga: Jumava, 2006. 

5 Krieviņa D. redakcijā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. (pieaugušo 

padziļinātā kardio- pulmonālā atdzīvināšana)1.izdevums 

6 Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Rīga – Jumava 2001. 

7 Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un 

praksē.Rīga: Medicīnas apgāds 2010. 

Papildliteratūra 

1.  Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. SIA Medicīnas apgāds Rīgā. 2008. 

2. Anne G. Perry, Patricia A. Potter, Pocet Guide to Basic Skills and Procedures.The C.V. Mosby 

Company. St. Lois.1990. 

3 Annamma Jacob ,Rekha R, JadHav Sonali Tarachand.Clinical Nursing Procedures: The Art of 

Nursing Practice.Jaypee Brothers. Medical Publishers. New Delhi. 2007. 

4 Nettina Sandra M. Lippincott Manual of Nursing Practice North American Edition Hardcover : 

2009. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk 

2. http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingS

tandards.aspx 

http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk/
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStandards.aspx
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStandards.aspx
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Klīniskā farmakoloģija un farmakoterapija 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Med202 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 80 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

  

  

  

Kursa anotācija 

  

  

  

Studentiem jāprot orientēties medikamentu klāstā 

un patstāvīgi nozīmēt medikamentus: saprast 

individuālās pieejas nozīmi medikamentu 

lietošanas gadījumā, atkarībā no pacienta veselības 

stāvokļa, iepriekšējās pieredzes, vecuma, īpašiem 

stāvokļiem un ieradumiem (grūtniecība, bērna 

barošana ar krūti, diētas īpatnības, kaitīgie ieradumi 

u.c.). 

Studentiem jāprot analizēt medikamentu pozitīvo 

un negatīvo iedarbību uz organismu, paredzēt 

pacienta problēmas saistībā ar medikamentu 

lietošanu. Studentiem jāzina, kā izglītot pacientu 

par medikamentu pareizu lietošanu, iespējamajām 

problēmām, to klīniskām izpausmēm. 

  

  

  

Rezultāti 

  

  

  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj patstāvīgi 

nozīmēt medikamentus, t.sk. stipri iedarbīgos, 

izrakstīt parastās un īpašās receptes, pareizi 

noformēt ordināciju lapu stacionāra pacientam; 

iegūst izpratni par pacienta iespējamām problēmām 

saistībā ar medikamentu lietošanu, lai pasargātu 

viņu vai samazināt risku no medikamentu 

izraisītam blaknēm. 

Prot izskaidrot pareizo medikamenta lietošanas 

mērķi, precīzu medikamentu ievadīšanu un 

pacienta novērošanu un to pamatot, izglītot 

pacientu par medikamentu pareizu lietošanu. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Gaļina Biksone 

Priekšzināšanas Med105, VpD110, Vpd111 
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KURSA PLĀNS         

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids 

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1.        Klīniskās farmakoloģijas pamatprincipi. L 2 

2.        Sāpju pacienta ārstēšana L 

P 

6 

10 

3.        Ambulators pacients ar akūtu respiratoru slimību ārsta 

palīga praksē. 

L 

P 

4 

10 

4.        Bronhiālā astmas un alerģiska pacienta ārstēšana. L 

P 

4 

10 

5.        Infekciju ārstēšana. Antibakteriālā terapija. L 

P 

4 

10 

6.        Centrālas nervu sistēmas traucējumu ārstēšana. L 2 

7.        Kardiologiska pacienta ārstēšana. L 

P 

10 

5 

8.        Gastroenteroloģiska pacienta ārstēšana. L 4 

9.        Endokrinoloģiska pacienta ārstēšana. L 4 

  Stundas kopā L 

P 

40 

40 

  

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Prakses apmeklējums 100%, lekciju – 80% 

Kursa vērtējumu veido: 

1.      Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (situāciju uzdevumi, prezentācija) (50%) 

2.      Eksāmens (50%) 

  

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Biksone G. Behmanis A. Solis pa solim pacientu konsultēšanā 2 

2. 

 

Zāļu lietošana un ar to saistītās aprūpes problēmas. Otrais, papildinātais un pārstrādātais 

izdevums. Rīga, 2013 

3. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2008 
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Papildliteratūra 

1. Klīniskā medicīna. 1. gr. A. Lejnieka red. Rīga: Medicīnas apgāds, 2010. 

2. Klīniskā medicīna. 2. gr. A. Lejnieka red. Rīga: Medicīnas apgāds, 2012. 

3. Kalvelis A. Pneimonoloģija. Rīga, 2013.  

4.  Kalvelis A.Hroniska koronārā sirds slimība. Rīga, 2011. 

5 Kardioloģija. Sast. A. Kalvelis. Rīga: RSU, 2013. 

6. Purviņš I., Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. Rīga: Zāļu infocentrs, 2011. 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Medicīnas žurnāls „Latvijas Ārsts”, Medicīnas žurnāls „Doctus” 

2. interneta resursi, www.evisit.lv 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Medikamentozā aprūpe 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods Med308 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

  

  

  

Kursa anotācija 

  

  

  

Studentiem jāprot pārliecinoši orientēties NMP 

medikamentu sarakstā. Analizēt akūtas klīniskas 

situācijas un  pacienta problēmas saistībā ar 

medikamentu lietošanu. Studentiem jāprot pareizi 

nozīmēt un ievadīt zāles,  novērot pacientus, veikt 

pasākumus medikamentu negatīvās iedarbības 

gadījumā. 

  

  

  

Rezultāti 

  

  

  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēj  nozīmēt 

un ievadīt medikamentus akūtās situācijās atbilstoši 

NMP sarakstam. Students spēj paredzēt un atrisināt 

iespējamas problēmas saistībā ar medikamentu 

lietošanu                      (medikamentu pārdozēšana, 

alerģiskas reakcijas, blaknes).  Prot  izskaidrot 

pareizo medikamenta lietošanas mērķi, precīzu 

medikamentu ievadīšanu un to pamatot. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Galina Biksone 

Priekšzināšanas Med105, Med203, Āpp201 

  

KURSA PLĀNS         

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids 

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ritma traucējumu klīniska izpausme un ārstēšana. L 

P 

4 

5 

2. Akūta koronāra sindroma ārstēšana L 

P 

2 

5 

3. Akūta sirds mazspējas ārstēšana L 4 

4. Hipertensīva krīzes ārstēšana. L 2 
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P 5 

5. Anafilakses ārstēšana. L 2 

6. Pretšoka terapija. Vazotonisko līdzekļu un plazmas 

aizstājēju pareiza lietošana. Mannitols. 

L 

P 

4 

10 

7. Sāpju kupēšana akūtajās situācijās. L 2 

8. Zāļu lietošana akūtajās nekardioloģiskās 

situācijās. Aizstāvēšana. 

P 5 

10. Zāļu lietošana akūtajās kardioloģiskās 

situācijās.  Aizstāvēšana. 

P 10 

  Stundas kopā L 

P 

20 

40 

  

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% prakses nodarbību apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Starppārbaudījums – klīnisko situāciju prezentācija, NMP saraksta aizstāvēšana (50%),  

2. Eksāmens (50%) 

  

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Gaļina Biksone, Atis Behmanis. Solis pa solim pacientu konsultēšanā 2 

Zāļu lietošana un ar to saistītās aprūpes problēmas. Otrais, papildinātais un pārstrādātais 

izdevums. Rīga, 2013  

2. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2008 

3. Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. Rīga: Medicīnas apgāds, 2008. 

 

Papildliteratūra 

1. Eiropas Kardiologu biedrības Sirds mazspējas vadlīnijas, 2013. 

2. Akūta koronāra sindroma (AKS) diagnostikas, loģistikas un ārstēšanas vadlīnijas, Rīga 2011. 

3. Kardiopulmonālās reanimācijas vadlīnijas un algoritmi, 2012. 

4.  Stabila stenokardija. Vadlīnijas, 2007. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. www.evisit.lv, citi Interneta resursi 

2. 
Medicīnas žurnāls „„Latvijas  Ārsts”, Medicīnas žurnāls „Doctus”, Farmācijas žurnāls 

„Materiamedica” 

3. Zāļu Valsts aģentūras mājas lapā ievietotie zāļu apraksti. Sk. http://www.vza.gov. 
 

http://www.evisit.lv/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Porfilaktiskā medicīna 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods Med306 

Kredītpunkti  1  

ECTS kredītpunkti 1,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 20 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits - 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis sniegt teorētiskas zināšanas par 

sabiedrības veselību, veselības veicināšanas  

pamatprincipiem, veidiem, veselības veicināšanas 

programmas plānošanas pamatelementiem, 

veselības veicināšanu dažādās vidēs, to saistību ar 

sociāli - ekonomiskiem epidemioloģiju un 

veselības statistiku. Izpratni par sabiedrības 

veselības problēmām, to iemeslu izpratni.  

HIV/AIDS,  novecošanu un vecuma jēdzienu, 

atkarības vielām un to radītiem draudiem un sekām 

sabiedrības veselībai. Profilaktiskā medicīna, kā 

sabiedrības veselības svarīga sastāvdaļa. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot kursu, students spēj: 

izprast un pārzināt sabiedrības veselības 

pamatjēdzienus, veselības aprūpes pamatjēdzienus, 

veselības veicināšanas jēdzienu un profilaktiskās 

medicīnas pamatprincipus un nozīmīgumu. 

Izprast dažādu sabiedrības grupu esošās un 

iespējamās veselības problēmas; 

izprast atkarības vielu, novecošanas un citus riska 

faktorus veselībai kā sabiedrības veselības 

problēmu. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Olga Ņikitina 

Priekšzināšanas VpD112, VpD113, Mzp108 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Sabiedrības veselības un veselības veicināšanas 

pamati. Sabiedrības veselības un veselības 

veicināšanas programmas plānošanas pamatelementi. 

L 4 

2. Profilakse un tās līmeņi Atkarības vielas, atkarības 

veidi un to draudi sabiedrībai. veselības statistika. 

Infekcijas slimību epidemioloģijas pamatjēdziens un 

epidemioloģiskā situācija un izplatība Latvijā, Eiropā. 

L 6 

3. Profilaktiskā medicīna, tās sastāvdaļas un etapi. 

Specifiskā infekcijas slimību profilakse – vakcinācija. 

L 4 

4.  Veselības veicināšana dažādās vidēs, aprūpe mājās L 2 

5.  Neinfekcijas slimības. Riska faktori sabiedrības 

veselībā. 

L 4 

 Stundas kopā L 20 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

3. Patstāvīgais darbs (50%) 

Patstāvīgā darba laikā studenti raksta referātu par aktuālu sabiedrības veselības problēmu Latvijā. 

Patstāvīgā darba vērtēšanas kritēriji: Tēmas pamatojums Kreatīvā pieeja un redzējums kā problēma var tikt 

risināta. 

4. Ieskaite  (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. R.: Nacionālais apgāds, 2009. 

2. I. Kalniņa. Rokasgrāmata sabiedrības veselība māsām: mācību līdzeklis māsām-R. MPIC, 

1999.g – 150lpp. 

3. M. Baltiņš. Lietišķā epidemioloģija. Zinātne, 2003.g – 352lpp. 

Papildliteratūra 

1. Tirāns E. Mazjānis I. HIV infekciju un AIDS. R.: 2001./2002. 

2. Tirāns E. Mazjānis I. Vakcinācija, imūnsistēma, antimikrobiskā infekciju profilakse. 2001./2002. 

3. Mazjānis I., Tirāns E. Infekcijas slimības rokasgrāmata. R.: 2006. 
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4. Vīksna L. Vakcinācija. R.: Nacionālais apgāds, 2008. 

5. Vīksna L. Infekcijas slimības. Medicīnas apgāds. 2011. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. www.vec.gov.lv/  

2. www.who.int/en/  

3.  www.vm.gov.lv/  

4.  www.csb.gov.lv  

5.  www.tuberculosis.lv/ 

6. http://www.dr.lv/links.php3 - norādes uz interneta resursiem par medicīnu; 

7. http://www.undp.riga.lv/pvo/saturs.html - PVO Latvijā; 

8. http://www.likumi.lv/    -  MK normatīvie akti. 

9. http://www.liis.lv/vid_ves/  – vide, veselība 

 

http://www.vec.gov.lv/
http://www.who.int/en/
http://www.vm.gov.lv/
http://www.csb.gov.lv/
http://www.tuberculosis.lv/
http://www.dr.lv/links.php3
http://www.undp.riga.lv/pvo/saturs.html
http://www.liis.lv/vid_ves/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Radioloģijas pamati un biofizika 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods Med307 

Kredītpunkti  1 

ECTS kredītpunkti 1.5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 20 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits - 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis – sniegt studentiem teorētiskās 

zināšanas par jonizējošo starojumu un tā 

pielietojumu medicīnā. Veidot izpratni par 

jonizējošā starojuma avotiem, izpranti par 

organisma biofiziskās darbības pamatiem 

Orientēties diagnostiskās radioloģijas izmeklēšanas 

metodēs, spēt tās raksturot. Izprast nepieciešamību 

pareizi sagatavot pacientus pirms diagnostiskās 

radioloģijas izmeklējumiem, tā sekmējot 

kvalitatīvu pacientu diagnostiku.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot kursu, students iegūst izpratni par 

jonizējošā starojuma pielietojumu diagnostikā. Spēj 

raksturot jonizējošā starojuma avotus un to 

pamatdarbības principus. Students izprot 

nepieciešamību radiācijas drošības un aizsardzības 

pasākumu pareizai pielietošanai. Iegūst zināšanas 

par kontrastvielu pielietojumu diagnostiskajā 

radioloģijā. Students prot saskatīt biofizikas 

zināšanu nepieciešamību un nozīmi radioloģijā. 

Sekmīgi apgūstot kursu, students spēj orientēties 

diagnostiskās radioloģijas izmeklējumu iespējās un 

izprot nepieciešamību sekmīgai sadarbībai starp 

klīniku, ambulatoro dienestu speciālistiem un 

radioloģisko dienestu, tā veicinot kvalitatīvu 

pacientu diagnostiku un aprūpi.   

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Anita Šterna 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Mzp213 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Rentgenoloģijas vēsture. Rentgena staru avoti, to 

darbības pamatprincipi un pielietojums medicīnā. 

L 2 

2. Kontrastvielu pielietojums diagnostiskās radioloģijas 

izmeklējumos.  

L 2 

3. Diagnostiskās radioloģijas izmeklējumi L 6 

4. Staru terapijas veidi un metodes L 2 

5. Biofizikas zinātņu uzdevumi un  mijiedarbība ar 

medicīnu 

L 4 

6. Bioenerģētiskie mehānismi. Kinētiskā enerģija. 

Potenciālā enerģija 

L 4 

 Stundas kopā L 20 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

80% lekciju  apmeklējums, students papildus patstāvīgi gatavo referātu  par tēmu, kuru nav noklausījies 

Kursa vērtējumu veido: 

3. Sagatavots un prezentēts priekšlasījums par studenta izvēlēto tēmu (radioloģiskās izmeklēšanas 

metodes) (50%) 

4. Studiju kursa galīgais vērtējums – Ieskaite (tests) (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Nemiro J., Amoliņš A., Lindenbratens L., Rentgenoloģija un radioloģija.,Zvaigzne,Rīga,1973 

2. Nemiro J., Amoliņš A., Medicīniskā rentgenoloģija., Zvaigzne, Rīga, 1983 

3.  Nemiro J., Latvijas rentgenoloģija laikmeta griežos., AML/RSU, Rīga, 1999. 

4. Apinis P, Cilvēks.  Nacionālais medicīnas apgāds- R., 1999. 

Papildliteratūra 

1. Landaua – Tilkina S., Radiācija un dzīvība., Liesma, Rīga, 1978 

2. Millers A., Rūse I., Vispārīgā radiobioloģija un praktiskā radioekoloģija., Zvaigzne, Rīga, 1995 

3. Kaļķis V., Roja Ž., Riska faktori darba vidē., Elpa, Rīga, 2001 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Likums., Par radiācijas drošību un kodoldrošību, Rīga, 2000 

2. Latvijas republikas ministru kabinets., Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu 

medicīniskajā apstarošanā. Noteikumi nr. 97,Rīga,2002 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Ievads neatliekamā medicīnā  

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Āpp101 

Kredītpunkti  2  

ECTS kredītpunkti 3  

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits - 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Kursa mērķis – iepazīstināt studentus ar ārsta 

palīga profesijas nozīmi veselības aprūpes sistēmā, 

ārsta palīga pienākumiem, tiesībām un atbildību; 

sniegt informāciju par prehospitālas un hospitālas 

neatliekamās medicīnas modeļiem Latvijā un 

pasaulē, neatliekamās medicīnas vēsturi; ētikas un 

deontoloģijas principu ievērošanu sniedzot pirmo 

un neatliekamo palīdzību. Kursa laikā studenti 

apgūst pirmās palīdzības sniegšanas principus 

traumu, bezsamaņas, saindēšanās gadījumos, kā arī 

atdzīvināšanas pamata algoritmu. Studenti tiek 

iepazīstināti ar NMPD struktūru un funkcijām, kā 

arī Latvijas likumdošanas aktiem, kas saistīti ar 

neatliekamo palīdzību. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: 

izprast ārsta palīga profesijas būtību un lomu 

veselības aprūpes sistēmā; 

izprast neatliekamās medicīniskās palīdzības lomu 

sabiedrībā un veselības aprūpes sistēmā;  

izprast neatliekamās medicīnas būtību, 

neatliekamās medicīniskas palīdzības dienesta 

struktūru un funkcijas, NMP brigādes izsaukšanas 

principus; 

izprast pirmās palīdzības sniegšanas svarīgumu 

dažādās situācijās 

nodrošināt pirmo palīdzību cietušajam atbilstoši 

pamata atdzīvināšanas algoritmam; 

nodrošināt elpošanas ceļu caurlaidību bezsamaņā 

un pie samaņas esošajam cietušajam, cietušā 

mākslīgo plaušu ventilāciju no mutes mutē, no 
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mutes maskā un ar AMBU maisu; 

nodrošināt elpošanas ceļu caurlaidības atjaunošanu 

aizrīšanās gadījumā; 

atpazīt traumas un nodrošināt pirmo palīdzību 

dažādu traumu gadījumā; 

atpazīt pēkšņas saslimšanas un nodrošināt pirmo 

palīdzību dažādu saslimšanu gadījumā; 

adekvāti rīkoties notikuma vietā, organizēt un 

sniegt pirmo palīdzību dažādās situācijās, t.sk. 

negadījumā ar daudziem cietušajiem 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Aleksejs Višņakovs 

Priekšzināšanas Nav nepieciešamas 

 

KURSA PLĀNS 

Nr.p.k. Temats 

Nodarbības 

veids 

L, S, P 

Plānotais 

apjoms stundās 

7.   Ārsta palīga profesija. Likumdošana, kas saistīta ar 

neatliekamo medicīnu. Medicīniskās ētikas un 

deontoloģijas principi. 

L  

 

8 

8.  Neatliekamā medicīna Latvijā. Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienests. NMP brigāde. Hospitāla neatliekamā 

medicīna. 

L 

 

6 

9.  Pirmā palīdzība: vēsture; drošības pasākumi notikuma 

vietā; emocijas un stress sniedzot pirmo palīdzību; 

cietušā stāvokļa novērtēšana. 

L 

 

2 

10.  Pirmās palīdzības sniegšana: cietušā atbildes reakcijas 

noteikšana, pamata atdzīvināšanas (ABC) algoritms. 

Netiešā sirds masāža un plaušu mākslīgā ventilācija. 

L 

 

6 

11.  Pirmā palīdzība dažādu traumu gadījumos: 

sasitumi,sastiepumi, hematomas, skeleta kaulu 

lūzumi; galvas traumas; apsaldējumi un apdegumi, 

slīkšana; hipotermija un hipertermija. 

L  

 

14 

12.  Pirmā palīdzība cietušajam ar akūtām galvassāpēm, 

sāpēm vēderā, krūtīs, mugurā; pirmā palīdzība cukura 

diabēta slimniekam, insulta slimniekam, saindēšanās 

gadījumā. 

L  

 

4 

 

 Stundas kopā L 40 
 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%) 

2. Eksāmens (50%) 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1.  Eiropas rokasgrāmata PP apmācībām. LSK, 2008. 

2.  LSK "Latvijas veselības gadagrāmata 2011". 

3.   Pirmā palīdzība Rīga, Zvaigzne ABC, 2010. 

Papildliteratūra 

1. Emergency care in the streets. Nancy L. Caroline, published 1999 

2. The Five minute Emergency medicine consult Peter Rosen et al /Hadcover/ Published 2003. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. First aid manual ( www.firstaidtopics.com )  

2. www.likumi.lv ( Ārstniecības likums, Pacientu tiesību likums) 

 

http://www.firstaidtopics.com/
http://www.likumi.lv/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Neatliekamā medicīna I 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Āpp210 

Kredītpunkti  3 

ECTS kredītpunkti 4.5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 80 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par: 

dažādu traumu diagnostiku, diferenciāldiagnostiku; 

vitālo funkciju uzturēšanu traumas pacientam, 

pacienta imobilizāciju un transportēšanu, palīdzību 

notikuma vietā, transportēšanas laikā un NMP 

nodaļā; atdzīvināšanas vadlīnijām, paplašināto 

kardiopulmonālo reanimāciju; manipulāciju 

veikšanas īpatnībām, indikācijām, kontrindikācijām 

un  iespējamām komplikācijām NMP etapā.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: 

 novērtēt pacienta veselības stāvokli, noteikt 

diagnozi; veikt neatliekamu stāvokļu 

diferenciāldiagnostiku; nodrošināt neatliekamo 

medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai 

kritiskās situācijās; pielietot NMP esošās medicīnas 

tehnoloģijas un aprīkojumu; 

 pielietot NMP ekipējumā esošos medikamentus; 

noformēt medicīnisko dokumentāciju.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Aleksejs Višņakovs 

Priekšzināšanas Āpp101, Med102, Āpp102 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Traumas pacienta novērtēšana L  

P  

6 

5 

2. Galvaskausa un galvas smadzeņu traumas L   

P  

4 

5 
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3. Neatliekamā palīdzība traumu guvušajam pacientam L   

P  

4 

10 

4. Neatliekamā palīdzība cietušajiem ar viscerālo traumu. L  4 

5. Neatliekama palīdzība cietušajiem ar termiskām 

traumām. 

L  4 

6. Neatliekamā palīdzība dažādu traumu gadījumos. L  6 

7. Neatliekamā palīdzība paientiem ar šoku un 

komatoziem stāvokļiem. 

L  4 

8. Atdzīvināšanas vadlīnijas. L  

P  

8 

20 

 Stundas kopā L 

P 

40 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Prakses apmeklējums 100%. 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%) 

2. Eksāmens (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. “Neatliekamā medicīniskā palīdzība.Atdzīvināšana”D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga 2003.g. 

2. „ Intensīvās terapijas rokasgrāmata”, V.Liguts, Rīga, 2008.g. 

3. „ Apdeguma trauma”, M.Savicka, Rīga, 2004.g. 

4. „ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g. 

5. “Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga,2001.g 

Papildliteratūra 

1. „Oxford Handbook of Acute Medicine”, Oxford  University press, 2005 

2. „Oxford Handbook of Accident and Emergency medicine”, Oxford  University press, 2005 

3. „Oxford Handbook of Clinical Medicine”, Oxford  University press, 2007 

4. Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv) 

2. European Journal of Emergency Medicine 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Neatliekamā medicīna II 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods Āpp308 

Kredītpunkti  5 

ECTS kredītpunkti 7.5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 160 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 120 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par: 

atdzīvināšanas vadlīnijām, paplašināto 

kardiopulmonālo reanimāciju; manipulāciju 

veikšanas īpatnībām, indikācijām, kontrindikācijām 

un  iespējamām  komplikācijām NMP etapā; 

dažādu saslimšanu un neatliekamo stāvokļu 

diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, neatliekamo 

medicīnisko palīdzību un taktiku prehospitālā etapā 

visu vecuma grupu pacientiem; neatliekamās 

medicīniskās palīdzības brigādes vadītāja atbildību 

par diagnostikas un palīdzības sniegšanas kvalitāti; 

neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukuma 

kartes, pacienta pavadlapas un citas dokumentācijas 

aizpildīšanu; NMP dienesta sadarbību ar citiem 

operatīviem dienestiem un institūcijām; hospitālo 

neatliekamo medicīnu, neatliekamās medicīnas 

nodaļas struktūru, funkcijām, darba organizācijas 

principiem.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: 

novērtēt pacienta veselības stāvokli, diagnozi; 

veikt neatliekamu stāvokļu diferenciāldiagnostiku; 

nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību 

dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās; pielietot 

NMP esošās medicīnas tehnoloģijas un 

aprīkojumu; 

 pielietot NMP ekipējumā esošos medikamentus; 

noformēt medicīnisko dokumentāciju.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Aleksejs Višņakovs 

Priekšzināšanas Āpp101, Āpp210, Med102 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Akūts koronārs sindroms un tā sarežģījumi. L  

P  

4 

10 

2. Nekardiālas sāpes krūtīs, akūti elpošanas traucējumi: 

diferenciālā diagnostika, taktika. 

L  

P  

4 

15 

3. Akūtas galvassāpes. Insults. Diferenciālā diagnostika, 

NMP. 

L  

P  

4 

10 

4. Akūtas sāpes ekstremitātēs: diferenciālā diagnostika un 

NMP 

L  

P  

4 

10 

5. Akūtas sāpes vēderā un citi neatliekamie stāvokļi 

ķirurģijā. 

L  

P  

4 

15 

6. Akūta patoloģija grūtniecības laikā un pēcdzemdību 

periodā 

L  2 

10 

7. NMP infekciju slimību, intoksikāciju un psihisko 

traucējumu gadījumā. 

L  6 

20 

8. NMP jaundzimušiem un bērniem. L  4 

9. Medicīniskās dokumentācijas aizpildīšana, NMP   ārsta 

palīga darba juridiskie un ētiskie aspekti. 

L  

P  

4 

10 

10. Neatliekamās palīdzības nodaļas struktūra, funkcijas, 

darba organizācija. Medicīniskai aprīkojums un 

medikamenti, ko pielieto sniedzot neatliekamo 

palīdzību. 

L  

P  

4 

10 

 Stundas kopā L 

P 

40 

120 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Prakses apmeklējums 100%. 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%) 

2. Eksāmens (50%) 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. “Neatliekamā medicīniskā palīdzība.Atdzīvināšana”D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga 2003.g. 

2. “Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga,2001.g 

3. „ Intensīvās terapijas rokasgrāmata”, V.Liguts, Rīga, 2008.g. 

4. „ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g. 

Papildliteratūra 

1. „ Toksilkoloģijas rokasgrāmata” V.Liguts, Nacionālais medicīnas apgāds, 2001 

2. Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010 

3. „Oxford Handbook of Acute Medicine”, Oxford  University press, 2005 

4. „Oxford Handbook of Accident and Emergency medicine”, Oxford  University press, 2005 

5. „ Medikamentozā ārstēšana un aprūpe”, G.Biksone, Rīga, 2008 

6. „ Klīniskā medicīna” Prof.A.Lejnieka redakcijā, Medicīnas apgāds, 2010 

6. „Kardioloģija. Informācijas materiāli” Prof.A.Kalvelis,Rīga, 2010 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv) 

2. European Journal of Emergency Medicine 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Vispārīgā propedeitika 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Āpp102 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem 

pamatzināšanas iekšķīgo slimību pamatnozarē 

– propedeitikā. Radīt priekšstatus par 

diagnostiku, anamnēzes principiem un 

objektīvām izmeklēšanas metodēm;  iemācīt 

studentiem subjektīvās pacientu izmeklēšanas 

metodes - aptaujas principus un datu 

interpretāciju; iemācīt studentiem objektīvo 

izmeklēšanas metožu - apskates, palpācijas, 

perkusijas un auskultācijas pielietojumu un 

interpretāciju; radīt sapratni par  

laboratoriskām un instrumentālām 

izmeklēšanas metodēm,  iegūto datu 

interpretēšanu un nozīmi slimību diagnostikā; 

iemācīt studentus pamatorgānu sistēmu 

(plaušu, sirds - asinsvadu un vēdera dobuma 

orgānu) svarīgāko sindromu formulēšanā un 

izvērtēšanā.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: 

pielietot subjektīvās pacientu izmeklēšanas 

metodes un interpretēt iegūtos datus; pielietot 

objektīvās izmeklēšanas metodes - apskati, 

palpāciju, perkusiju un auskultāciju un 

interpretēt iegūtos datus;  izvērtēt laboratorisko 

un instrumentālo izmeklēšanas metožu 

nepieciešamību un un interpretēt iegūtos datus;  

formulēt svarīgākos plaušu, sirds – asinsvadu, 

gremošanas sistēmu un nieru – 

unrīnizvadsistēmas sindromus. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Astra Bukulīte 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Med102, VpD109 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Propedeitikas jēdziens, ievads vispārīgajā diagnostikā.  L 1 

2. Subjektīvās pacientu izmeklēšanas metodes - aptaujas 

principi. Sūdzības: galvenie subjektīvie simptomi, 

sāpes, aptauja par orgānu sistēmām. Iegūto datu 

interpretācija 

L 

P 

2 

2 

3. Anamnēzes jēdziens, anamnēzes daļas. Iegūto datu 

interpretācija 

L 

P 

1 

3 

4. Inspekcija. Vispārējais somatiskais raksturojums. 

Orgānu sistēmu inspekcija. Iegūto datu interpretācija.  

Smaku un garšu noteikšana. 

L 

P 

2 

2 

5. Palpācija. Palpācijas tehniskie noteikumi. Palpācijas 

veidi. Orgānu palpācija. Iegūto datu interpretācija 

L 

P 

1 

3 

6.  Perkusija.  Perkusijas tehniskie noteikumi. Perkusijas 

skaņas. Orgānu perkusija. Iegūto datu interpretācija 

L 

P 

1 

2 

7.  Auskultācija. Auskultācijas paņēmieni, instrumenti. 

Orgānu auskultācija. Iegūto datu interpretācija 

L 

P 

1 

3 

8. Vispārīgā pacienta izmeklēšanas shēma, iegūto datu 

dokumentēšana 

L 1 

9. Speciālās izmeklēšanas metodes. Laboratorās un 

instrumentālās izmeklēšanas nozīme diagnostikā. 

L 

P 

2 

5 

10. Svarīgākie elpošanas orgānu sistēmas sindromi. 

Iekaisums bronhos, plaušās. Bronhospastiskais 

sindroms. Plaušu emfizēma. Eksudāts un transudāts 

pleiras dobumā.Slēgts un vaļējs pneimotorakss. 

Atelektāze un dobums plaušās. 

L 

P 

2 

5 

11. Svarīgākie sirds asinsvadu sistēmas sindromi. 

Stenokardija un infarkts. Arteriālas hipertenzijas 

sindroms. Akūta un hroniska labā kambara mazspēja. 

Kardiālā astma, plaušu tūska un hroniskakreisā 

kambara mazspēja 

L 

P 

2 

5 

12.  Svarīgākie gremošanas sistēmas sindromi. Akūta 

gastrīta sindroms. Duodenālās čūlas sindroms. Akūta 

pankreatīta sindroms. Žults kolikas sindroms. Dzeltes:  

hemolītiskās (virsaknu), aknu (parenhimatozais) un 

obturācijas (zemaknu) sindromi. Portālās hipertenzijas 

sindroms. Enterīta un kolīta sindroms. 

L 

P 

2 

5 

13.  Svarīgākie nieru un urīnizvadsistēmas sindromi. Nieru 

kolikas sindroms. Urīnceļu infekcijas sindroms. 

Nefrotiskais sindroms. Hroniska nieru mazspēja. 

L 

P 

2 

5 

 Stundas kopā L 

P 
20 

40 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts – 100%.  

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%) 

2. Eksāmens (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. Rīga: Nacionālais apgāds 2005 

2. Propedeitika. Praktiskais kurss. Orļikova G. red. Rīga : AML/RSU, 2000. 

3. Medicīnas aprūpes rokasgrāmata. – Rīga: Jumava, 2001. 

Papildliteratūra 

1. Andrejevs N.,  Anšelēvičs J. Praktiskā kardioloģija. – Rīga: Zvaigzne, 1990.  

2. Kovša O., Orļikovs G. Vizuālie simptomi iekšķīgo slimību klīnikā. – Rīga: Zvaigzne, 1978.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls "Latvijas Ārsts" 

2. Žurnāls "Doctus"  
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

  

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Internā medicīna 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Āpp201 

Kredītpunkti  5 

ECTS kredītpunkti 7.5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 160 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 120 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

  

  

  

Kursa anotācija 

  

  

  

Kursa mērķis – sniegt studentiem teorētiskās un 

praktiskās zināšanas par slimību epidemioloģiju, 

etioloģiju, riska faktoriem, klīniskām izpausmēm, 

komplikācijām, diagnostikas metodēm, ārstēšanu. 

Attīstīt praktiskās iemaņas vācot slimības 

anamnēzi, izvērtējot objektīvos datus, 

laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas 

rezultātus, tādejādi veicinot studentu klīnisko 

domāšanu. 

  

  

  

Rezultāti  

  

  

  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: ievākt 

subjektīvus datus, izvērtēt objektīvo stāvokli, 

izvērtēt slimības simptomus/sindromus un 

diferencēt tos pēc smaguma un bīstamības pakāpes; 

noformulēt slimības diagnozi, diferenciālās 

diagnozes, prognozēt potenciālās komplikācijas 

ņemot vērā slimības īpatnības; nozīmēt 

laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas 

metodes, analizēt izmeklējumu rezultātus; spēj 

nozīmēt ārstēšanu neatliekamās situācijās un 

izvērtēt tās rezultātus, izvēlēties pareizu ārstēšanas 

taktiku, veikt profilakses pasākumus. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Irēna Tarelkina 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Med105, VpH101, Āpp102, 

Med102 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Elpošanas sistēmas slimības. L 

P 

8 

20 

2. Kardiovaskulārās sistēmas slimības. L 

P 

12 

30 

3. Gremošanas orgānu slimības. L 

P 

4 

15 

4. Nieru un urīnceļu slimības. L 

P 

4 

15 

5. Endokrīnās sistēmas slimības. L 

P 

4 

20 

6. Kaulu un muskuļu sistēmas slimības. Saistaudu 

slimības. 

L 

P 

4 

10 

7. Asinsrades sistēmas slimības. L 

P 

4 

10 

  Stundas kopā L 

P 

40 

120 

  

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%. 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starp pārbaudījumos (50%) 

2. Eksāmens (50%) 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. 1.grāmata. – SIA “KERENA”, 2008. 

2. grāmata –SIA “KERENA”, 2008. 

2. Biksone G. Solis pa solim pacientu konsultēšanā. - Rīga : Aptiekas un Partneri, 2013. 

3. A. Lejnieka red. Klīniskā medicīna. 1., 2., 3. grāmatas, 2011., 2012. 

4. Hroniskās sirds mazspējas klīniskās vadlīnijas. LKB darba grupa, Rīga, 2012 

5 Kardioloģija/ Informācijas materiāli. sast. A. Kalvelis.R.,RSU, 2005. 

6. Kalvelis A. Elektrokardioloģija  pamati. –R., NA, 2009. 
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7. Latvijas Kardiologu biedrības  2010. gada  konsensus dokuments 

Ātriju Mirgošanas ārstēšana. Rīga,2010 

8 Kardiovaskulāro slimību (KVS) profilakses vadlīnijas. Rīga, 2007 

9. Akūta koronara sindroma diagnostikas, loģistikas un ārstēšanas stratēģija. Rīga,2011 

10. Kalvelis A.- Pneimonoloģija /Inf. materiāli. – R., RSU, 2012. 

1. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. 1.grāmata. – SIA “KERENA”, 2008. 

2. grāmata –SIA “KERENA”, 2008. 

Papildliteratūra 

1. Konrāde I. 2. tipa cukura diabēta terapijas principi un to pielietošana pacientu ārstēšanā un 

aprūpē. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2009.  

2. Pētersons u. c. Kā atklāt un ārstēt nieru slimības. Ā. Pētersona autorizdevums, 1998. 

3. Cīrule I. Bronhiālās astmas stabilas slimības remisijas rādītāji un labas dzīves kvalitātes 

sniegšana. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2009. 

4. Danilans A. hroniskās aknu slimības 1.grāmata. – R., MA, 2009. 

2. grāmata – R., MA, 2010. 

5. Skuja N u.c. Praktiska gastroenteroloģija un hepatoloģija.- R., Zvaigzne ABC, 1999. 

6. Helds A.Klīniskā endokrinoloģija. Rīga, SIA REVI – 2. 2000. 312. lpp. I daļa; 2002. II daļa. 

7. Kalvelis A. Tahiaritmijas. Novērtēšana un ārstēšana. R., Nacionālais apgāds,2003. 

8. Hipertensijas novērtēšana un ārstēšanas vadlīnijas 2003.- R., Latvijas Hipertensijas un 

Kardiologu biedrība, 2003. 

9. Lejniece S. Klīniskā hematoloģija. Rīga, Nacionālais apgāds, 2002. 

10.  Rudņeva A., Zepa D., Slokenberga A. Plaušu simptomu diferenciālā diagnostika. Nacionālais 

apgāds, 2004. 

11. Lācis J. Sirds mazspēja. –R., Medicīnas apgāds, 2009.  

12. Paudere u. c.  Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2001. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls „Latvijas Ārsts”  

2. Journal of Advanced Nursing : Advancing knowledge for practice and policy wordwide / editor-

in-chief Nancy Roger Watson. - Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd, 2013.  
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3. Žurnāls „Doctus” 

4. Medicus Bonus : MB : vienkārši par ārsta pasaulē svarīgo (2011)- Rīga : Veselības aprūpes 

fonds, 2011. 

5. Freebooks4Doctors: http://www.freebooks4doctors.com/ 

6. Pubmed biomedical textbooks : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books 

7. Martindale’s  Health Science Guide: http://www.martindalecenter.com/HSGuide.html 

8. Free Medical Journals: http://www.freemedicaljournals.com 

9. HighWire press: http://higwire.stanford.edu 

10. BiomedCentral: http://www.biomedcentral.com/ 

11. PubMed Central: http://www.pubmedcentral.nih.gov 

12. PubMed - Zinātnisko medicīnas publikāciju bibliogrāfiska datubāze (brīvieejas): 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez  

13. GoPubMed: http://gopubmed.com/web/gopubmed/1?WEB10O00h00100090000  

14. http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/  

15. http://www.tripdatabase.com/index.html  

16. http://sumsearch.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books
http://www.martindalecenter.com/HSGuide.html
http://www.freemedicaljournals.com/
http://higwire.stanford.edu/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://gopubmed.com/web/gopubmed/1?WEB10O00h00100090000
http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/
http://www.tripdatabase.com/index.html
http://sumsearch.org/


412 

 

APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

Protokols Nr. 47 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Vispārīgā un speciālā ķirurģija 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Āpp206 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par: 

ķirurģijas pamatiem gan vispārējā, gan speciālā 

ķirurģijā; akūtām ķirurģiskām saslimšanām; 

vispārējās ķirurģijas pamatiem: operācijas jēdzienu, 

pacientu preoperatīvo un postoperatīvo periodu; 

ievadu medicīnas nozarēs, kas cieši saistītas ar 

ķirurģiskām saslimšanām; speciālo ķirurģiju: 

ķirurģisko saslimšanu atpazīšanu, pacientu 

objektīvo un instrumentālo izmeklēšanu, 

diferenciāldiagnostiku, primāras diagnozes 

uzstādīšanu un neatliekamu terapiju.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti spēs: 

diagnosticēt ķirurģiskas saslimšanas, veikt 

diferenciāldiagnozi, izvēlēties pareizo taktiku 

turpmākai pacienta aprūpei; orientēties jaunākajās 

izmeklēšanas un  ārstēšanas metodēs ķirurģijas 

pamatos. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Patrīcija Ivanova 

Priekšzināšanas VpD104, Med102, Āpp102, Med101 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Operācija, operāciju veidi. Operācijas saturs. Operāciju 

pieejas. Indikācijas un kontrindikācijas operatīvai 

terapijai. Kontrindikācijas plānveida operācijām. 

Aseptika, tās panākšana. Sterilitātes principu 

ievērošana. 

L 

P 

2 

5 

2. Asiņošana. Fizioloģiskie hemostatiskie mehānismi. 

Asiņošanas apturēšanas varianti. Hipovolēmisks šoks. 

Transfuzioloģijas pamati 

L 2 

3. Brūču dzīšanas etapi, faktori, kas tos ietekmē. 

Sekundāri dzīstošas brūces. Brūču komplikācijas. 

Hroniskas brūces. Furunkuls. Karbunkuls. Artrīts, 

bursīts, osteomielīts. Roze. Panarīcijs. 

L 

P 

2 

5 

4. Akūts apendicīts. Peritonīti. Trūces. Zarnu 

nosprostojums. 

L 

P 

2 

5 

5. Kuņģa- zarnu trakta asiņošana. Kuņģa – zarnu trakta 

perforācija un penetrācija. Kuņģa vēzis. 

L 

P 

2 

5 

6. Žultspūšļa un žultsceļu slimības. Dzelte. Aknu vēzis. 

Aizkuņģa dziedzeru patoloģijas. (Akūts un hronisks 

pankreatīts). Aizkuņģa dziedzera vēzis. 

L 

P 

2 

5 

7. Resnās zarnas saslimšanas. Resnās zarnas audzēji. 

Mesenteriāla išēmija. Hemoroīdi. Paraproktīti, taisnās 

zarnas ievainojumi. 

L 

P 

2 

5 

8. Vairogdziedzera patoloģijas un to ķirurģiskā ārstēšana. 

Krūts vēzis. Mastīts 

L 2 

9. Nierakmeņu slimība, nieru kolikas. Nieru trauma. 

Prostatas adenoma, Prostatas vēzis. Akūta urīna 

retence. Orhīts, epididimīts, fimoze, parafimoze. 

L 

P 

2 

5 

10. Artēriju patoloģijas (akūta un hroniska ekstremitātes 

išēmija). Asinsvadu traumas. Hroniska venoza 

mazspēja. Dziļo vēnu tromboze 

L 

P 

2 

5 

 Kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko nodarbību apmeklējums 

 Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%) 

2. Eksāmens (50%) 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. 1. J. Gardovska redakcijā. Ķirurģija. 2001 

2. Raftery AT, Delbridge MS. Surgery. Churchill’s Pocketbooks 2006 

Papildliteratūra 

1. Textbook of surgery: the biological basis of modern surgical practice. Ed. by D.C. Sabiston, Jr. 

18th ed. Philadelphia: W.B.Saunders, 2008.  

2. Doherty GM, Lowney JK, Masosn JE, et all. The Washington Manual of Surgery. Lippincott 

Williams& Wilkins  3rd edit. 2002 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://emedicine.medscape.com/general_surgery 

2. http://www.surgery.com/ 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

  

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Traumatoloģija 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Āpp213 

Kredītpunkti  1 

ECTS kredītpunkti 1.5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 30 

Lekciju stundu skaits 10 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 20 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 10 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas par: 

traumas pacienta novērtēšanu; dažādu traumu 

klīnisko un radioloģisko diagnostiku; 

specializētu palīdzību traumu guvušajam 

pacientam; ambulatoro un stacionāro 

traumatoloģiju.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students : 

spēj diagnosticēt dažādas skeleta un mīksto audu 

traumas; spēj veikt transporta imobilizāciju; spēj 

nodrošināt neatliekamo palīdzību cietušajam ar 

skeleta traumām; zina traumpunkta darba 

organizācijas principus; zina brūču primārās 

ķirurģiskās apdares, lūzumu repozīcijas un 

imobilizācijas principus. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Guntis Naglis 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Mugurkaula un muguras smadzeņu traumas L  

P  

2 

5 

2. Augšējās ekstremitātes un pleca joslas traumas  L  

P  

2 

5 

3. Apakšējās ekstremitātes un iegurņa traumas L  

P  

2 

5 

4. Krūškurvja traumas L  2 
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5. Imobilizācija dažādu traumu gadījumos. L  

P  

2 

5 

 Stundas kopā L 

P 

10 

20 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Prakses apmeklējums 100%. 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%) 

2. Ieskaite (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. “Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga,2001.g 

2. „Transporta imobilizācija. Pārsēji”  R.Jakušonoka, Multineo, 2008 

3. „ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g. 

Papildliteratūra 

1. Trauma Care Manual, Second edition, by Ian Greaves, 2009 

2. Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010 

3. B.Brown, J.Jupiter, A.Levine. Sceletal trauma. Fractures, dislocations and ligamentous injuries. 

W.B.Sounders company, 1992 

4. Edward C.Benzel. Spine Surgery. Churchill Livingstone, 1999. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. European Journal for Trauma and Emergency Surgery 

2. European Journal of Emergency Medicine 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Pediatrija 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Āpp207 

Kredītpunkti  3 

ECTS kredītpunkti 4,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Profesijas 

Kopējais auditoriju stundu skaits 100 

Lekciju stundu skaits 80 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par bērnu vecuma 

biežākām slimībām, infekcijām, to diagnostiku, 

ārstēšanas pamatprincipiem un to profilaksi.  

Kursa uzdevumi: 

1)izskaidrot atšķirības starp bērna vecuma 

fizioloģiskām īpatnībām un patoloģiju.  

2)Iepazīt slimību simptomu un sindromu klīniskās 

pazīmes pēc smaguma pakāpēm un aprūpes 

problēmām 

3)sniegt zināšanas par bērnu slimību un bērnu 

infekciju cēloņiem, diagnostiku un profilaksi 

4)padziļināt izpratni par problēmu izvirzīšanu 

saistībā ar bērnu slimību cēloņiem izpausmi un 

izplatību 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Apgūstot studiju kursu, students spēj 

izprast bērna organisma fizioloģiskās un 

funkcionālās īpatnības un diferencēt tās no 

patoloģijas dažādos bērna vecumos; identificēt 

galvenās slimības vai sindroma klīniskās pazīmes 

un izvērtēt bērna vispārējā stāvokļa smaguma 

pakāpes un novērtēt dažāda aprūpes līmeņa 

vajadzību; skaidrot bērnu slimību un infekciju 

slimību izcelsmi, izplatību, norisi terapijas taktiku 

un profilaksi; pamatot izvirzītās problēmas saistībā 

ar cēloņiem.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Lienīte Dāboliņa 

Priekšzināšanas Āpp104 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids 

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Jaundzimušo slimības L 

P 

8 

10 

2. Zīdaiņu vecuma slimības L 

P 

10  

5 

3. Dažāda vecuma bērnu slimības: 

 Elpošanas orgānu slimības 

L 

P 

4 

5 

4. Gremošanas orgānu slimības L 2 

5. 

 

Sirds- asinsvadu sistēmas un asinsradošās  

sistēmas slimības  

L 

P 

4 

5 

6. Uroģenitālās sistēmas saslimšanas  L 2 

7. Tuberkuloze bērnu vecumā L 2 

8. Akūtas zarnu infekcijas  L 

P 

2 

5 

9. Specifiskās bērnu infekcijas L 

P 

4 

5 

10. Bērnu profilaktiskā vakcinācija L 

P 

2 

5 

 Kopā  L 

P 

40 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Prakses apmeklējums 100% 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%) 

2. Eksāmens (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Nelson Essentials of Pediatrics,2006 

2. Medicīniskās  aprūpes rokasgrāmata-2001g. 

3. Rumba-Rozenfelde I Redakcija.Bērnu slimību riska faktori LU Akadēmiskais apgāds2009  

4. Bērnu bioloģiskā attīstība, Rita Geske 2001 
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Papildliteratūra 

1. Eglīte I. Zāļu līdzekļi pediatrijā 

2. Mācību materiāls par bērnu slimībām<Rīgas 5.med. skola,2002 

3. Bērnu slimības N.Šabalovs krievu val.1993 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Latvijas medicīniskie žurnāli ,,Latvijas ārsts’’, ,,Doctus’’ 

2. www.medscape.com ; www.pubmed.com  

 

 

http://www.medscape.com/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums  Dzemdniecība un ginekoloģija 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Āpp208 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt: zināšanas  par  sievietes 

reproduktīvās sistēmas saslimšanām, to, etioloģiju, 

patoģenēzi, simptomiem, sindromiem, 

izmeklēšanu, veselības stāvokļa izvērtēšanu, 
diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, ārstēšanu un 

profilaksi dažādu vecuma grupu pacientēm; 

zināšanas par sievietes veselības stāvokļa 

izvērtēšanu grūtniecības laikā, tās norises 

traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamo 

izmeklēšanu un neatliekamās medicīniskās 

palīdzības sniegšanu; zināšanas par dzemdētājas 

stāvokļa novērtēšanu dzemdību periodu laikā, 

dzemdību norises traucējumu diagnosticēšanu, 

palīdzības sniegšanu un prasmes patstāvīgi pieņemt 

dzemdības pirmsslimnīcas etapā. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Studenti, sekmīgi apgūstot kursu, spēj: iegūt 

nepieciešamos datus par pacienti; māk pielietot 

subjektīvās un objektīvās izmeklēšanas metodes; 

izvērtēt pacientes stāvokli, diagnosticēt 

ginekoloģiskas slimības un grūtniecības 

komplikācijas, veikt to diferenciāldiagnostiku; 

sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību akūtu 

ginekoloģisku saslimšanu gadījumā, grūtniecības 

un dzemdību laikā, pieņemt dzemdības patstāvīgi 

neatliekamās situācijās, izvērtēt ārstniecisko 

metožu un manipulāciju efektivitāti un rezultātus, 

veikt izglītojošo darbu sievietēm reproduktīvā 

periodā un menopauzē, izprotot izglītošanas 

svarīgumu ginekoloģisko slimību profilaksē un 

ģimenes plānošanā. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Rūta Bogdanova 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Med105, Med102, Med106, 

Āpp102, Āpp103 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Menstruālā cikla traucējumi. Premenstruālais 

sindroms. Amenoreja, dismenoreja. Policistisku olnīcu 

sindroms. 

L 

P 

2 

5 

2.  Vulvas slimības. Maksts patoloģija. Dzemdes kakla 

patoloģija. 

L 2 

3. Dzemdes patoloģija. Endometrioze. L 

P 

2 

5 

4. Aborts. Neauglība. L 

P 

2 

5 

5. Neatliekamie stāvokļi ginekoloģijā un operatīvā 

ginekoloģija. 

L 

P 

2 

5 

6.  Hipertenzīvie stāvokļi un grūtniecība. Asiņošana 

grūtniecības laikā. Grūtniecība un ekstragenitālās 

saslimšanas. 

L 

P 

2 

10 

7. Ķirurģiska patoloģija grūtniecības laikā . L 

 

2 

 

8.  Priekšlaicīgas dzemdības. Dzemdību indukcija. L 

P 

2 

5 

9. Operatīvā dzemdniecība. L 

P 

2 

5 

10. Pēcdzemdību septiskās slimības. L 

 

2 

 

  Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts – 100%.  

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (30%) 

2. Eksāmens (70%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ginekoloģija Ilzes Vībergas redakcijā, Medicīnas apgāds, 2013 

2. Ginekoloģija Ilzes Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2006 

3. Dzemdniecība normālā un patoloģiskā Daces Rezebergas redakcijā, Medicīnas apgāds, 2009 
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Papildliteratūra 

1. Ginekoloģijas rokasgrāmata Lazdānes G. redakcijā, Nacionālais apgāds, 2000 

2. Perinatālās aprūpes principi mātes un bērna veselības veicināšanai pirmsdzemdību, dzemdību un 

pēcdzemdību periodā- Rīga: Nacionālais apgāds, 2009. 

3. Kruger T F, Botha M H Clinical Gynaecology, Juta and Company Ltd, 2011 

4. Campbell S., Monga A. Gynaecology by ten teachers-New York: Arnold, 2000 

5. Lowdermilk D.L., Shannon E.P., Cashion K., Alden K.R. Maternity&Womens Health Care, 

Elsevier Mosby, 2012 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. www.emedicina.com 

2. www.medline.com 

3. www.cochrane.org 

4. Žurnāls „Latvijas Ārsts” 

5. Žurnāls „Doctus” 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Neatliekamā elektrokardioloģija 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods Āpp307 

Kredītpunkti  1 

ECTS kredītpunkti 1.5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 30 

Lekciju stundu skaits 10 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 20 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 10 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un 

izpratni par: normālu elektrokardiogrammu, 

tehnisko pierakstu, interpretāciju, slēdzieniem; 

sirds ritma un vadīšanas traucējumiem 

elektrokardioloģiskā diagnostikā; miokarda infarkta 

un citu specifisko miokarda pārmaiņu 

elektrokardioloģisko diagnostiku 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj: 

veikt EKG pierakstu; interpretēt normālu 

elektrokardiogrammu; atpazīt  sirds ritma un 

vadīšanas EKG pazīmes; atpazīt miokarda išemijas, 

elektrolītu disbalansa, plaušu artērijas embolijas 

EKG pazīmes; noformēt EKG aprakstu un 

slēdzienu. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Antoņina Bite 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Āpp201, Āpp207 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Normāla elektrokardiogramma. EKG tehniskais 

pieraksts 

L  

P  

2 

5 

2. Priekškambaru aritmijas un vadīšanas traucējumi L   

P  

2 

5 

3. Kambaru aritmijas un vadīšanas traucējumi L  

P  

2 

5 

4. Miokarda išēmija un infarkts L  2 
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P  5 

5. Elektrokardioloģiskie slēdzieni L 2 

 Stundas kopā L 

P 

10 

20 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Prakses apmeklējums 100%. 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%) 

2. Ieskaite (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. A.Kalvelis. „ Klīniskā elektrokardioloģija” , Nacionālais apgāds, 2008 

2. „Kardioloģija. Informācijas materiāli.” A.Kalvelis, Rīga 2010 

Papildliteratūra 

1. Liebman J. „ Nonarrhythmia Clinical Electocardiography, 2002 

2. Skillmasters. Expert ECG interpretation. Lippincott Williams and Wilkins, 2002 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv) 

2. European Journal of Emergency Medicine 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Speciālās klīniskās procedūras ārsta palīga 

praksē 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Āpp211 

Kredītpunkti  2  

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 80 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 80 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits - 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis- sniegt teorētiskās un praktiskas 

zināšanas  par:  punkcijām, to izdarīšanas 

indikācijām, mērķiem un sagaidāmiem rezultātiem, 

nepieciešamo instrumentāriju, veikšanas tehniku, 

pacienta novērtēšanu un aprūpi; 

ekspressdiagnostikas metodēm – indikācijas, 

aprīkojums, tehnika, rezultātu interpretācija un 

analīze, slēdziena formulēšana; ādas adaptācijas 

šuvju uzlikšanu – instrumentārijs, tehnika, brūces 

kopšana; 

 EKG pierakstīšanas tehniku un tam  nepieciešamo 

aprīkojumu, dokumentāciju; 

invazīvās  arteriālā un venozā spiediena  noteikšanu 

un monitorēšanas tehniku; 

trahejas intubāciju un ekstubāciju – indikācijām, 

kontrindikācijām, mērķiem, pacienta novērtēšanu, 

nepieciešamo aprīkojumu, intubācijas un 

ekstubācijas tehniku, pacienta aprūpi.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Apgūstot šo studiju kursu students spēj: 

izprast reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļas 

darba organizācijas īpatnības un principus; novērtēt 

pacientu problēmas (subjektīvu un objektīvu 

informāciju), saistībā ar procedūru un nodrošināt 

palīdzību, atbilstoši pacienta vajadzībām; izprast 

procedūras indikācijas, kontrindikācijās, vēlamos 

un nevēlamos rezultātus; izprast iespējamās 

problēmas saistībā ar elpošanas nepietiekamību; 

izmantot medicīnisko  aparatūru un aprīkoju 

pacientu elpošanas spēju nodrošināšanai; izmantot 

medicīnisko aparatūru un aprīkojumu, pacientu 
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arteriālā un centrālā venozā spiediena noteikšanai; 

izvērtēt klīnisko situāciju prioritātes un prast 

iekļauties komandas darbā; demonstrēt procedūras: 

trahejas intubācija, invazīvā spiediena mērīšanu; 

kritiski novērtēt savas darbības rezultātus; 

pierakstīt patsāvīgi elektrokardiogrammu un  

darboties ar tam nepieciešamo aprīkojumu un 

aparatūru; 

 pielietot laboratorijas ekspresdiagnostikas 

metodes, saprot to nozīmi, saprot un interpretē 

iegūtos rezultātus; uzlikt ādas adaptīvās šuves 

dažāda tipa brūcēm un komplektēt procedūrai 

nepieciešamo aprīkojumu; izdarīt punkcijas, 

komplektēt nepieciešamo aprīkojumu, novērtēt 

pacientu pirms un pēc procedūras, izglītot pacientu 

konkrētā situācijā.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Aleksejs Višņakovs 

Priekšzināšanas Med106, VpD113, Āpp123, Med102 

 

KURSA PLĀNS 

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Punkcijas P 10 

2. Ekspress diagnostikas metodes P 10 

3. Ādas adaptācijas šuvju uzlikšana P 10 

4. Elektrokardiogramma – EKG P 15 

5. Reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļas uzbūve 

un darba organizācijas specifika 

P 5 

6. Invazīvā arteriālā spiediena noteikšanas un 

monitorēšanas tehnika 

 P 5 

7. Invazīvā venozā spiediena noteikšanas un  

monitorēšanas tehnika 

P 5 

8. Trahejas intubācija, ekstubācija  P 20 

 Kopā P 80 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko nodarbību apmeklējums 

 Kursa vērtējumu veido: 

1. Teorētisko zināšanu pārbaude – tests  (20%) 

2. Pozitīvs vērtējums speciālo klīnisko  procedūru tehnikā (30%) 

3. Eksāmens (50%) 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Krieviņa D. redakcijā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. (pieaugušo 

padziļinātā kardio- pulmonālā atdzīvināšana)1.izdevums 

2. “Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata”, Jumava, Rīga, 2001.g. 

3. 1. Vanags I., Daugulis E., Tomiņš P., “Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija”, 

Nacionālais apgāds, Rīga, 2002.g. 

4. 2. Standarti procedūru tehnikā – rokasgrāmata, Rīga – MPIC, 1998. 

Papildliteratūra 

1.  Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. SIA Medicīnas apgāds Rīgā. 2008. 

2. “Reanimācija, avansēta sirds un plaušu reanimācija”, 1 -2 daļa, American Heart Association, 

Southwest Medical Teams, 1994.g. 

 

3. Nettina Sandra M. Lippincott Manual of Nursing Practice North American Edition Hardcover : 

2009. 

4. Annamma Jacob ,Rekha R, JadHav Sonali Tarachand.Clinical Nursing Procedures: The Art of 

Nursing Practice.Jaypee Brothers. Medical Publishers. New Delhi. 2007. 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Intensīvā terapija 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods Āpp301 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par: 

anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās 

terapijas jēdzieniem, pacientu pareizo intensīvās 

terapijas pamatnostādņu noteikšanu, terminālo 

stāvokli, kardiopulmonālo reanimāciju;  izprast 

reanimācijas pamatus negadījumu situācijās; 

izprast barošanas problēmās intensīvā terapijā, 

zināt barošanas maisījumus.  

 

Rezultāti  

Apgūstot šo studiju kursu students spēj: 

izprast reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļas 

darba organizācijas īpatnības un principus; pielietot 

dzīvības uzturēšanas metodes; veikt pacientu 

barošanu intensīvā terapijā, izvēloties atbilstošo 

barošanas maisījumu;  novērst skābju –sārmu 

līdzsvara traucējumus; veikt krampju 

diferenciāldiagnostiku; veikt intensīvās terapijas 

pasākumus komas, šoka, elektrotraumas, 

hipotermijas , krampju, slīkšanas gadījumos; 

pierakstīt un analizēt klīnisko elektro 

kardiogrammu. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Viesturs Liguts 

Priekšzināšanas Āpp102, Āpp201, Med308 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ievads. Anestezioloģijas, reanimatoloģijas un  

intensīvās terapijas jēdzieni, terminoloģija 

L 2 

2. Anestēzija, Anestēzijas veidi. Ramzeja skala L 2 

3. Pacienta fizikālā stāvokļa novērtēšana, Elpceļi. L 2 

4. Mākslīgā plaušu ventilācija. Pamatprincipi, iespējas, 

sarežģījumi 

L 2 

5 Ūdens un elektrolītu vielmaiņa. Šķīdumu ievade. 

Skābju –sārmu līdzsvara traucējumi 

L 2 

6 Sirds –plaušu reanimācijas terapijas pamatprincipi 

ABC sistēma. Traumu ABCDE. PKPR 

L 2 

7. Koma, tās klīnika. Glāzgovas komas skala. 

Terapijas pamatprincipi 

L 2 

8. Šoki. To veidi un ārstēšanas pamati L 2 

9. Krampju stāvokļi .Dif. dg L 2 

10. Slīkšana. Tās veidi. Palīdzības iespējas  L 2 

11. Elektrotrauma. Hipotermija L 2 

12. Grūtniecība . Reanimācijas īpatnības L 2 

13. Klīniskā elektrokardiogramma. Dg. un rīcība. Ekg 

tests. 

L 2 

14. Elektroterapijas iespējas –defibrilators, 

kardiostimulators. AED. Defibrilatora darbība un 

iespējas 

P 5 

15. Pacientu apskate  ar elpošanas traucējumiem. Pacientu 

apskate ar sirds ritma traucējumiem. 

P 5 

16. Pacienti ar ķirurģiskām saslimšanām. Pacienti ar 

neiroloģiskām saslimšanām. 

P 5 

17.  Intensīvās terapijas dokumentācijas aizpildīšana P 5 

18. Hbo apskate. Indikācijas un kontrindikācijas P 5 

19. Islaicīgās anestēzijas intensīvās terapijas klīnikā P 5 

20. Endokrinoloģisko slimnieku apskate. Diabētiskās 

komas ārstēšana 

P 5 

21. Pacienti ar galvas traumu, politraumu. Darbs 

neiroķirurģiskā intensīvā palātā. Barošanas problēmās 

intensīvā terapijā. Barošanas maisījumi. 

P 5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Prakses apmeklējums 100%. 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%) 

2. Eksāmens (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. G. Andrejevs, E. Daugulis. Klīniskā anestezioloģija un reanimatoloģija 1985.g 

2. I. Vanags, E. Daugulis, P. Tomiņš . Anestezioloģija un reanimatoloģija un intensīvā 

Terapija.2002. 

3. D. Krieviņš. Neatliekamā medicīniskā palīdzība 2002.g. 

4. Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija 2008. I. Vanaga ,A. Sondores redakcijā 

Papildliteratūra 

1. Fizioloģija ārstiem 2007. Aberberga,Koroļova 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. www.anest.lv 

2. www.nmpd.gov.lv 

3. www.kirurgija.lv 

 

http://www.anest.lv/
http://www.nmpd.gov.lv/
http://www.kirurgija.lv/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Katastrofu medicīna un toksikoloģija 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods Āpp303 

Kredītpunkti  1 

ECTS kredītpunkti 1.5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 20 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits - 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Studiju priekšmeta mērķis – dot studentiem 

pamatzināšanas par klīnisko un katastrofu 

toksikoloģiju, ņemot vērā pieaugošo sadzīves 

saindēšanās gadījumu skaitu un ķīmisko katastrofu 

risku. Nepieciešamās priekšzināšanas – cilvēka 

anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, 

farmakoloģijā, terapijā un veselības aprūpes 

organizācijas pamatprincipos, kā arī pirmajā 

palīdzībā. 

 

 

 

Rezultāti  

 

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst 

pamatzināšanas klīniskā toksikoloģijā un spēj 

izvērtēt akūtas saindēšanās riska un smaguma 

pakāpi, apgūst toksikoloģisko slimnieku 

medicīniskās aprūpes pamatprincipus, kā arī izprot 

ķīmisko katastrofu medicīnas organizatoriskos 

principus, īpatnības un iegūst iemaņas medicīniskās 

aprūpes sniegšanā masveida ķīmiskajos 

negadījumos notikuma vietā, transportēšanas  laikā 

uz slimnīcām un slimnīcās 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Viesturs Liguts 

Priekšzināšanas Med306, Āpp201, Āpp308 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Latvijas toksikoloģiskā epidemioloģija. Saindēšanās 

informācijas centrs. Saindēšanās riska faktori un to 

novēršanas iespējas. Saindēšanās mehānismi 

L 2 
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(kontaminācijas ceļi, toksikokinētiskie principi – 

absorbcija, distribūcija, eliminācija, to ietekmējošie 

faktori) 

2. Saindēšanās klīniskās izpausmes un diagnostika- 

simptomi un sindromi. Vispārīgie ārstēšanas 

pamatprincipi. Aktivētā ogle un kuņģa skalošana. 

L 2 

3. Toksiskās vielas distribūcijas dziļuma atkarīgas 

eliminācijas metodes izvēle. Enterohepātiskā 

recirkulācija un aktivētā ogle atkārtotās devās 

(gastrointestinālā dialīze). Antidoti un to izmantošanas 

principi 

L 2 

4. Ķīmisko katastrofu medicīnisko seku likvidācijas 

specifiskie jautājumi, glābēju rīcība un drošības 

pasākumi – ķīmisko avāriju medicīnisko seku 

likvidācijas organizācija un ārstēšanas principi 

neatliekamās palīdzības sniegšanas vietās, transportējot 

un slimnīcās, individuālie aizsardzības līdzekļi un 

paņēmieni, dekontaminācijas principi. 

L 4 

5. Ķīmiskās kaujas un teroristiskās vielas (vispārējs vielu 

raksturojums, toksikokinētika, patofizioloģija, 

saindēšanās klīniskās izpausmes, ārstēšanas 

pamatprincipi). 

L 2 

6. Specifisku indīgu vielu toksikoloģija (vispārējs vielu 

raksturojums, toksikokinētika, patofizioloģija, 

saindēšanās klīniskās izpausmes, ārstēšanas 

pamatprincipi): etanols un alkohola surogāti (metanols, 

etilēnglikols, izopropilspirts) 

L 2 

7. Specifisku indīgu vielu toksikoloģija (vispārējs vielu 

raksturojums, toksikokinētika, patofizioloģija, 

saindēšanās klīniskās izpausmes, ārstēšanas 

pamatprincipi): izplatītākās narkotiskās vielas 

L 2 

8. Specifisku indīgu vielu toksikoloģija (vispārējs vielu 

raksturojums, toksikokinētika, patofizioloģija, 

saindēšanās klīniskās izpausmes, ārstēšanas 

pamatprincipi): sadzīves ķīmiskās vielas (virsmu 

tīrīšanas līdzekļi, aerosoli), smagie metāli, nikotīns, 

kairinošās un kodīgās vielas, fosfororganiskie 

savienojumi. 

L 2 

9. Specifisku indīgu vielu toksikoloģija (vispārējs vielu 

raksturojums, toksikokinētika, patofizioloģija, 

saindēšanās klīniskās izpausmes, ārstēšanas 

pamatprincipi): tvana gāze, cianīdi, nitrīti un nitrāti, 

sedatīvi-hipnotiskās vielas, sēnes 

L 2 

 Kopā: L 20 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%) 

2. Ieskaite (50%) 

 

LITERAŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1.  Toksikoloģijas rokasgrāmata. V. Liguts. Nacionālais medicīnas apgāds, Rīga, 2001 

2.  Ekstremālā toksikoloģija. V. Liguts. Nacionālais Apgāds, Rīga, 2003 

3.  Intensīvās terapijas rokasgrāmata. V. Liguts, Medicīnas apgāds, Rīga, 2008. 

Papildliteratūra  

1.  Goldfrank`s Toxicologic Emergencies, 2001 

2.  Medical Toxicology; Diagnosis and Treatment of Human Poisoning, 1988 

3.  Acute Medicine, D. Sprigings, J. Chambers, Blackwell Science, 2003 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.  http://www.atsdr.cdc.gov 

2.  http://www.inshem.org 

3.  http://www.rxlist.com 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Acu un LOR slimības 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Āpp204 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes par 

acu slimībām, redzes orgāna un redzes funkciju 

izmeklēšanas metodēm, redzes aparāta iekaisīga 

rakstura slimībām, acs deģeneratīvām slimībām, 

redzes aparāta traumatiskiem bojājumiem, pacientu 

novērtēšanu un ārstēšanu; sniegt zināšanas un 

prasmes par ausu, kakla, deguna slimībām,  

otorinolaringoloģijas disciplīnu, auss izmeklēšanas 

metodēm, auss slimībām, dzirdes traucējumiem, 

deguna un tā blakus dobumu klīnisko anatomiju, 

fizioloģiju, izmeklēšanas metodēm, ārstnieciskām 

manipulācijām, deguna un tā blakusdobumu 

slimībām, rīkles izmeklēšanas metodēm, rīkles 

slimībām, balsenes izmeklēšanas metodēm, 

balsenes slimībām, pacientu novērtēšanu un 

ārstēšanu. 

Rezultāti  

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:  

diagnosticēt un ārstēt maņu orgānu traucējumus; 

praktiski pielietot zināšanas par sindroma vai 

slimības etioloģiju, patoģenēzi un pamatvajadzību 

izmaiņām saistībā ar patoloģisko procesu; novērtēt 

sasniegtos ārstēšanas  rezultātus. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Lolita Puķīte 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111 

 



435 

 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Redzes orgāna un redzes funkciju izmeklēšanas 

metodes 

L  

P  

4 

5 

2. Redzes aparāta slimības un traumas L  

P  

2 

10 

3. Auss, kakla un deguna izmeklēšanas metodes L  

P  

4 

5 

4. Deguna un tā blakus dobumu slimības un traumas L  

P  

4 

10 

5. Rīkles un balsenes slimības un traumas L  

P  

2 

5 

6. Auss slimības un traumas L  

P  

4 

5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko nodarbību apmeklējums  

 Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%) 

2. Eksāmens (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. G. Laganovskas redakcijā Acu slimības. Rīga, Nacionālais apgāds, 2008, 374. lpp. 

2. A. Švēde. Pamatizmeklēšanas metodes optometrijā. Rīga, LLU akad. apgāds, 2008- māc. līdz. 

3. L. Vaļkova. Acu slimības. Rīga, Zvaigzne ABC, 1990, 237. lpp. 1+2 izd. 

4. V. Roze. Otorinolaringoloģija māsām. Rīga. Medicīnas profesionālās izglītības centrs, 1998, 75. 

lpp. 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Neiroloģija 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Āpp202 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas 

zināšanas par neiroloģiska pacienta 

izmeklēšanu,perifērās nervu sistēmas slimībām, 

ekstrapiramidālās sistēmas bojājumiem,  epilepsiju,  

neiromuskulārām slimībām, neiroinfekcijām, 

profilakses pasākumiem, smadzeņu asinsrites 

traucējumiem.  

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students zina 

neiroloģiska pacienta izmeklēšanas metodes un 

aprūpes problēmas, pareizu rīcību miastēniskās 

krīzes gadījumā; deģeneratīvo slimību, 

neiromuskulāro slimību klīniskās izpausmes, 

ārstēšanas pamatprincipus un pacientu aprūpi. 

Studentiem ir izpratne par CNS un PNS slimībām 

un bojājumiem, slimību etioloģiju, klīniskām 

izpausmēm un pacientam nepieciešamos aprūpi.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013.. 

Kursa izstrādātājs Māra Eglīte 

Priekšzināšanas  VpD110, VpD111 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k.                        Temats Nodarb.veids 

L,S,P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Neiroloģisku pacientu novērtēšana, klīniskās 

izpausmes, problēmu noteikšana, diagnostika 

un ārstēšana. 

L 

P 

2 

5 

2. Perifērās nervu sistēmas slimības. 

Ekstrapiramidālās sistēmas bojājumi. 

L 

P 

2 

5 
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3. Demielinizējošās CNS slimības. L 

P 

2 

5 

4. Deģeneratīvās nervu sistēmas slimības. L 

P 

2 

5 

5. Epilepsija. L 

P 

2 

5 

6. Neiromuskulārās slimības. L 

P 

2 

5 

7. Neiroinfekcijas. L 

P 

2 

5 

8 Galvas un muguras traumatiskie bojājumi, 

asinsrites traucējumi un audzēji. 

L 

P 

4 

5 

 Kopā  L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko darbu  apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Sekmīgs starpvērtējums 

1.1 Pozitīvs vērtējums patstāvīgajā darbā- 1 referāts par  kādu no studenta izvēlētām tēmām, 

atbilstoši studiju kursam (2-3 lpp.) (10%) 

1.2 Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

2. Eksāmens (50%) 

Ieskaiti  drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1.1. un 1. 2. punktā. 

     

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Gārša I. Ievads neiroķirurģijā.-Rīga:NA, 2008 

2. Supe I. Rokasgrāmata neiroloģijā.-Rīga:NA, 2004 

Papildliteratūra 

1. Logina I., Smeltere E. Neiroloģija shēmās.-Rīga:Avots, 2009 

2. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata: tulkojums no angļu valodas.-Rīga:Jumava, 2001 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Infekcijas slimības un STS  

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Āpp205 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par infekciju,  

ādas un seksuāli transmisīvo slimību izpausmēm, to 

diagnostiku un ārstēšanu. 

Kursa saturs: 1) ādas slimību diagnostikas un 

terapijas pamatprincipi, 2)gūt priekšstatu par 

lipīgām ādas slimībām un profilakses pasākumiem, 

3) alerģisko un ģenētiski predisponēto dermatožu 

izpausmes un ārstēšanas iespējas, 4) ādas 

audzējiem, 5) STS izpausmes, to diagnostikas 

metodes. 

6) Infekcijas slimību diagnostika,profilakse.  

7)Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem ar 

infekcijas slimībām un sevišķi bīstamu infekcijas 

slimību gadījumos.  

8)Pacientu un ar viņu kontaktējušos personu 

izolēšana, infekcijas perēkļa ierobežošana. 

Medicīniskā personāla pašaizsardzība.  

9)Pretepidēmisko pasākumu veikšana atbilstoši 

kompetencei, informējot atbildīgās institūcijas 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Apgūstot kursu students nostiprina priekšstatu par 

dažādām infekcijas un ādas slimību izpausmēm 

saistībā ar iekšējo orgānu patoloģiju.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu students spēj: 

sniegt neatliekamo palīdzību akūtos ādas iekaisumu 

vai alerģisko reakciju gadījumos;  organizēt 

pretepidēmiskos pasākumus lipīgo ādas slimību 

gadījumos; ņemt analīzes izmeklējumiem uz STS; 

saprast infekcijas slimību diagnostikas, 

neatliekamās medicīniskās palīdzības(NMP) un 

ārstniecības principus; izprast un skaidrot 
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simptoma, sindroma vai slimības etioloģiju, 

patoģenēzi un pamatvajadzību izmaiņas saistībā ar 

patoloģisko procesu; novērtēt sasniegtos ārstēšanas 

rezultātus, izvirzīt jaunus mēŗkus, ja vēlamais 

rezultāts nav sasniegts; 

veikt pacientu vakcināciju; sniegt NMP pacientiem 

ar infekcijas un sevišķi bīstamo infekciju slimībām; 

organizēt nepieciešamos epidemioloģiskos 

pasākumus; orientēties valstī pieņemtos 

normatīvajos aktos. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Ojārs Lizāns 

Priekšzināšanas VpD112, VpD113  

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Dermatoloģijas disciplīna. Pacienta izmeklēšana. L 

P 

2 

5 

2. Ādas infekciju slimības. Alerģiskās ādas slimības L 

P 

4 

5 

3. Ādas audzēji. Seksuāli transmisīvās slimības L 

P 

4 

10 

4. Infektoloģija kā medicīnas disciplīna. Infekcijas 

slimību diagnostika. Infekcijas slimību profilakse.  

L 

P 

2 

5 

5. Gremošanas trakta infekcijas. Vīrushepatīti.  L 

P 

2 

5 

6. Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem ar 

infekcijas slimībām un sevišķi bīstamu infekcijas 

slimību gadījumos.  

L 

P 

4 

5 

7. Gaisa pilienu infekcijas. Trasmisīvās infekcijas.  

Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcija.  

L 

P 

2 

5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Prakses apmeklējums 100%. 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (20%) 

2. Referāts par kādu no lekciju tēmām (30%) 

3. Eksāmens (50%) 

 



440 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. A.Rubins. Ādas slimības un to terapija. Rīga, Dermatoveneroloģijas fonds. 2002. 347 

2. R.Gūtmane Dermatoloģijas bilžu ābece, Rīga, 2002. 

3. A.Rubins u.c. Seksuāli transmisīvās slimības. Rīga, 2001. 

4. Vakcinācija. Imūnsistēma. Antimikrobiskā infekciju profilakse. Ivars Mazjānis, Edgars Tirāns, 

2002. 

5. Infekcijas slimības 2.izdevums. Ivars mazjānis, Edgars Tirāns, 2006. 

6. I.Paudere u. c.  Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2001. 

Papildliteratūra 

1. A. Rubins u. c. Ilustrēta rokasgrāmata dermatoveneroloģijā. Rīga, 1996. 269. lpp. 

2. Antimikrobiskās terapijas ceļvedis. Baiba Rozentāle, Jurģis Dzenis, 2004. 

3. Vakcinācija. Ludmila Vīksna, 2008. 

4. P. Vasariņš. Klīniskā dermatoveneroloģija. II izd., Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. 476. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls „Latvijas ārsts” 

2. Journal of Hepatology, 2008. 

3. Скрипкин Ю.К. - Кожные и венерические болезни (том 1,2,3,4) 

4. www.emedicine.medscape.com/ - DERMATOLOGY SECTIONS 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Bērna specifiskā propedeitika 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Āpp104 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par vesela bērna 

fizioloģiski-anatomiskām un funkcionālām 

īpatnībām dažādos bērna vecumos un aprūpes 

vajadzībām 

Kursa uzdevumi :  

1. Apmācīt studentus ievākt anamnēzi, vesela bērna 

izmeklēšanā un noviržu diagnostikā  

2.Sniegt zināšanas par vesela bērna fizioloģiskām 

vajadzībām un aprūpi  

3. Sniegt ieskatu klīnisko analīžu normās dažādos 

bērnu vecumos 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, students spēj :  

izprast bērna organisma fizioloģiskās un 

funkcionālās īpatnības dažādos bērna vecumos; 

māk raksturot jaundzimušā bērna adaptācijas 

perioda un citu periodu aprūpes vajadzības un 

problēmas; novērtēt vesela bērna fizisko un 

psihomotoro attīstību; orientēties pareizas bērna 

ēdināšanas principos; ievākt anamnēzi un veikt 

bērna izmeklēšanu pēc shēmas un diagnosticēt 

novirzes; atšķirt klīnisko analīžu normas no 

patoloģijas bērnu vecumā. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Lienīte Dāboliņa 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Med105, VpH101 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Bērnības periodi. Jaundzimušais bērns 

  

L 

P 

2 

10 

2. Bērna attīstība. Zīdaiņa periods un bērns pēc gada 

vecuma 

L 

P 

2 

10 

3. Bērna ēdināšana dažādos vecumos. Zīdaiņu ēdināšana- 

Ekskluzīva zīdīšana, mākslīgās ēdināšanas 

pamatprincipi. Bērna ēdināšana pēc 1.gada vecuma 

L 

P 

4 

10 

4. Dažādu orgānu sistēmu īpatnības bērnu vecumā un 

bērna izmeklēšana pa orgānu sistēmām un klīnisko 

analīžu izvērtēšana:  

ādas, zemādas, kaulu sistēmas, muskuļu sistēmas, 

elpošanas sistēmas, 

 kardio-vaskulārās sistēmas, 

 gremošanas,  

urīna izvadsistēmas un urīna analīzes izvērtēšana, 

nervu sistēmas, 

 limfātiskās un asinsrades sistēmas izmeklēšana un 

asins analīzes izvērtēšana  

L 

P 

10 

10 

5. Pacienta izjautāšanas un izmeklēšanas plāns-anamnēze 

un bērna izmeklēšanas shēma 

L 2 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts – 100%.  

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (10%) 

2. Sekmīgi nokārtota ieskaite praktiskajās nodarbībās par objektīvo izmeklēšanas metožu bērniem 

pielietojuma prasmi (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Nelson Essentials of Pediatrics,2006 

2. Bērnu bioloģiskā attīstība, Rita Geske 2001 

3. Zīdaiņa attīstība un attīstības traucējumi. I .Fleminga1987. Zvaigzne 
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Papildliteratūra 

1. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata-2001g 

2. Klīnisko analīžu novērtēšana II Urīns J.Leja .1996 Riga AML 

3.  Klinisko analīžu novērtēšana, I Asinis, J Leja. 1996Riga AML 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Latvijas medicīniskie žurnāli ,,Latvijas ārsts’’, ,,Doctus’’ 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Sievietes specifiskā propedeitika 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Āpp103 

Kredītpunkti  2  

ECTS kredītpunkti 3  

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis - sniegt teorētiskās zināšanas  par 

ginekoloģisko saslimšanu cēloņiem, izmeklēšanas 

un diagnostikas metodēm dzemdniecībā un 

ginekoloģijā, traucējumu galveniem simptomiem 

un sindromiem, ģimenes plānošanu un 

kontracepciju, grūtniecības fizioloģiju, normālām 

dzemdībām, fizioloģisku pēcdzemdību periodu, to 

vadīšanu un neatliekamo palīdzību dzemdībās. 

Attīstīt praktiskās iemaņas vācot specifisko 

ginekoloģisko  anamnēzi, izvērtējot objektīvos 

datus, laboratoriskās un instrumentālās 

izmeklēšanas, veicot grūtnieču skrīningu un 

antenatālo aprūpi, tādejādi veicinot studentu 

klīnisko domāšanu. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:  

iegūt specifisko objektīvo un subjektīvo 

informāciju, veikt iegūtās informācijas 

dokumentāciju ,un sievietes vispārējā stāvokļa 

novērtēšanu, izprast un diagnosticēt reproduktīvās 

sistēmas darbības traucējumu subjektīvos un 

objektīvos simptomus un sindromus, sagatavot 

sievieti speciālām ginekoloģiskās izmeklēšanas un 

papildizmeklēšanas metodēm, pamatot un skaidrot 

sagatavošanas un pielietošanas nepieciešamību, 

identificēt grūtniecību, fizioloģiskās izmaiņas 

sievietes organismā grūtniecības laikā, normālu 

augļa attīstību, novērtēt augļa nobrieduma pakāpi 

un veselības stāvokli,  veikt antenatālo aprūpi un 

skrīningu, atpazīt fizioloģiskas dzemdības un 

pēcdzemdību periodu, veikt dzemdētājas stāvokļa 

novērtēšanu dzemdību periodu laikā, ja 
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nepieciešams pieņemt dzemdības patstāvīgi, veikt 

kvalitatīvu dzemdētājas un nedēlnieces aprūpi. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Rūta Bogdanova 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Med105, VpH101 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Menstruālā cikla fizioloģija. Menstruālais cikls, 

menstruālā cikla hipotalāma-hipofizārā-olnīcu 

sistēma. Ovariālais un uterīnais cikls. Orgāni vai 

audi, kas producē hormonus, hormoni, to 

funkcijas. 

L 2 

2. Izmeklēšanas metodes dzemdniecībā un 

ginekoloģijā. Specifiskā ginekoloģiskā anamnēze. 

Ginekoloģisko slimību attīstības cēloņi, riska 

kategorijas, galvenie simptomi, sindromi, slimības 

iznākums. Speciālās ginekoloģiskās izmeklēšanas 

metodes. Papildizmeklēšanas metodes.  

L 

P 

4 

10 

3. Ģimenes plānošana un kontracepcija. 

Kontracepcija- kā pasākumu komplekss. Faktori, kas 

nosaka kontracepcijas metodes izvēli. Kontracepcijas 

veidi, lietošana, efektivitāte, blaknes, kontrindikācijas. 

L 2 

4. Grūtniecības fizioloģija.  

Apaugļošanās. Augļa intrauterīnā attīstība. 

Placenta, augļa ūdeņi, nabassaite, to funkcijas un 

nozīme. Teratogēnie faktori. Grūtniecības 

iedalījums trimestros. Grūtniecības progresēšanas 

noteikšana. Fizioloģisko pārmaiņu grūtniecības 

laikā identificēšana. Grūtnieču specifiskās 

izmeklēšanas pamatprincipi un metodes-fizikālās, 

laboratoriskās, instrumentālās. Invazīvās 

diagnostikas metodes. 

L 4 

5. Antenatālā aprūpe. Tās mērķis. Grūtniecības 

diagnosticēšana. Ultrasonogrāfijas izmantošana. 

Grūtniecības vadīšana. Grūtniecības riska faktoru 

identificēšana. Biežākās sūdzības grūtniecības 

laikā, to profilakse.  Ārsta apmeklējumi ,veicamā 

aprūpe, izmeklējumi katras vizītes laikā. Augļa 

stāvokļa novērtēšana. Kardiotokogramma, 

Leopolda paņēmieni. Mātes pases aizpildīšana. 

Grūtnieces izglītošana.   

 

L 

P 

2 

10 

6. Normālas dzemdības. Dzemdniecībā lietotie L 4 
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apzīmējumi. Terminoloģija dzemdniecībā. Atvēršanās 

periods. Izstumšanas periods. Dzemdību 

biomehānisms. Placentārais periods. Dzemdību 

vadīšana, atsāpināšana. Partogramma, dzemdību 

vēsture. Dzemdību pieņemšana. Asins zuduma 

izvērtēšana. 

P 15 

7. Fizioloģisks pēcdzemdību periods. Pārmaiņas 

sievietes organismā pēc dzemdībām. Agrīnā 

pēcdzemdību aprūpe. Pēcdzemdību perioda vadīšana. 

Rekomendācijas. Kontracepcija pēcdzemdību periodā. 

Pēcdzemdību psiholoģiskie stāvokļi. 

L 

P 

2 

5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts – 100%.  

Studiju kursa gala vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (situāciju analīze) (10%) 

2. Sekmīgi nokārtota ieskaite praktiskajās nodarbībās par ginekoloģisko objektīvo izmeklēšanas 

metožu pielietojuma prasmi – 40% 

3. Eksāmens 50% 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ginekoloģija Ilzes Vībergas redakcijā, Medicīnas apgāds, 2013 

2. Ginekoloģija Ilzes Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2006 

3. Dzemdniecība normālā un patoloģiskā Daces Rezebergas redakcijā, Medicīnas apgāds, 

2009 

4. Orļikova G. un Pičkura K. Redakcijā Propedeitika.-Rīga: RSU, 2006. 

Papildliteratūra 

1. Apinis P. Cilvēks: anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati  – Rīga: Nacionālais apgāds, 1998 

2. Medicīnas aprūpes rokasgrāmata.-Rīga: Jumava, 2001. 

3. Perinatālās aprūpes principi mātes un bērna veselības veicināšanai pirmsdzemdību, dzemdību un 

pēcdzemdību periodā- Rīga: Nacionālais apgāds, 2009. 

4. Lazdānes G. redakcijā Ginekoloģijas rokasgrāmata.- Rīga: Nacionālais apgāds, 2000 

5. Augstas kvalitātes operatīva pirmsdzemdību un dzemdību palīdzība augsta riska grūtniecēm un 
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jaundzimušo primārā reanimācija- Rīga:  Nacionālais apgāds, 2009. 

6. Lowdermilk D.L., Shannon E.P., Cashion K., Alden K.R. Maternity&Womens Health Care, 

Elsevier Mosby, 2012 

7. Kruger T F, Botha M H Clinical Gynaecology, Juta and Company Ltd, 2011 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.  Žurnāls „Latvijas Ārsts”  

2. Žurnāls „Doctus” 

3. www.medline.com 

4. www.cochrane.org 

5. www.emedicina.com 

 



448 

 

APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Psihiatrijā un mentālā veselība 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods Āpp306 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas 

zināšanas par vispārējo psihopatoloģiju, organisku 

un somātisku slimību izraisītiem psihiskiem 

traucējumiem, klīnisko narkoloģiju, šizofrēniju un 

šizotipiskiem traucējumiem, garastāvokļa 

traucējumiem, neirozēm un stresa izraisītiem 

somatoformiem traucējumiem, psihiskās attīstības 

traucējumiem, garīgo atpalicību, personības 

patoloģiju. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: 

izskaidrot psihisko slimību epidemioloģiju dažādās 

vecuma grupās; izprast psihisko slimību simptomu 

un sindromu izcelsmi, patoģenēzi, specifiskas 

īpatnības dažādās mentālo traucējumu grupās; zina 

mentālo traucējumu diagnozes iespējas un 

ārstēšanas principus; diagnosticēt akūtu 

psihopatoloģiju, veikt neatliekamos pasākumus 

psihiski slimu pacientu aprūpē; veikt hroniski 

psihiski slimu pacientu aprūpi, veikt atsevišķus 

rehabilitācijas pasākumus; izprast psihisku slimību 

paasinājumu draudus, mērķtiecīgi veikt pasākumus 

to novēršanai; izprast profilaktisko pasākumu 

nozīmi mentālās veselības saglabāšanai . 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Māra Eglīte 

Priekšzināšanas Med105, Āpp202 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k.                        Temats Nodarb.veids 

L,S,P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Pacientu izmeklēšana. Simptomi un sindromi 

psihiatrijā. 

L 

P 

2 

10 

2. Organiskie un simptomātiskie psihiskie traucējumi. L 

P 

2 

5 

3. Psihiskie un uzvedības traucējumi psiho aktīvo 

vielu lietošanas rezultātā. Ievads narkoloģijā. 

L 

P 

4 

5 

4. Šizofrēnija un šizotipiskie traucējumi. L 

P 

2 

5 

5. Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi. L 

P 

4 

5 

6. Neirotiski un somatoformi, ar stresu saistīti 

psihiskie traucējumi. 

L 

P 

2 

5 

7. Psihiskās attīstības traucējumi, garīga atpalicība, 

personības patoloģija.  

L 

P 

4 

5 

 Kopā  L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko darbu  apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Sekmīgs vērtējums starppārbaudījumos 

1.1.Pozitīvs vērtējums patstāvīgajā darbā- eseja par psihiski slimu pacientu aprūpi (izvērtēt 

psihisko traucējumu smagumu, medicīnisko un sociālo nozīmi, pieņemt pamatotus lēmumus pacientu 

optimālas  ārstēšanas nodrošināšanai) (4-5 lpp.) (10%) 

1.2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

2. Eksāmens (50%) 

Ieskaiti  drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1.1. un 1. 2. punktā. 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. G.Deksters, M.Vošs „Rokasgrāmata psihiatrijas māsām” Rīga, Jumava,2006.g. 

2. L.Wetterberg „Psihiatrijas rokasgrāmata” Rīga, 1993.g. 

Papildliteratūra 

1. I.Eglītis „Psihiatrija” Rīga ,Zvaigzne, 1989.g. 

2. G.Osis „Narkoloģija vispārējā prakses ārstiem” Rīga, 2006. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.  J.Kulbergs „Dinamiskā psihiatrija”, Rīga, Jumava 2001.g 

2. Sociālpsihiatrija.Mācību materiāls M.Caunes, E. Rancāna, R, Andrēziņas redakcijā. Rīga 2009.  
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Akūtie stāvokļi dzemdniecībā un ginekoloģijā  

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Āpp111 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un 

izpratni par: ģimenes plānošanu  un 

kontracepciju,  grūtnieču skrīningu un aprūpi, 

fizioloģiskām dzemdībām, fizioloģisku 

pēcdzemdību periodu, patoloģijām agrīnā 

grūtniecības laikā, grūtniecības sarežģījumiem, 

daudzaugļu grūtniecību, augļa patoloģiskām 

guļām, neiznestu un pārnestu grūtniecību, 

dzemdību darbības anomālijām, kritiskiem 

stāvokļiem dzemdniecībā, instrumentālām un 

operatīvām dzemdības, pēcdzemdību 

komplikācijām, neauglību, seksuālās funkcijas 

traucējumiem, priekšvēža saslimšanām, 

dispanserizācijas grupām, labdabīgiem, 

ļaundabīgiem audzējiem ginekoloģijā, 

operatīvo terapiju ginekoloģijā, izmeklēšanas 

metodēm ginekoloģijā, galvenajiem klīniskiem 

simptomiem pie ginekoloģiskām  patoloģijām, 

galvenajām ārstnieciskajām procedūrām 

ginekoloģijā, mākslīgu grūtniecības 

pārtraukšanu. 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj 

diagnosticēt akūtu ginekoloģisku patoloģiju, veikt 

diferenciāldiagnostiku, veikt sievietes un grūtnieces 

izmeklēšanu, izvērtēt izmeklēšanas rezultātus un 

interpretēt tos atbilstoši kompetencei, sniedz 

neatliekamo medicīnisko palīdzību grūtniecības un 

dzemdību laikā; veic pasākumus grūtniecības 

izraisīto komplikāciju mazināšanai,  neatliekamās 

situācijās pieņem dzemdības patstāvīgi. 
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Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Rūta Bogdanova 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111 

 
KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Akūtas ginekoloģiskas patoloģijas. To etioloģija , 

patoģenēze, klīnika, diagnostika, 

diferenciāldiagnostika. 

L 2 

2. Neatliekamie stāvokļi ginekoloģijā un operatīvā 

ginekoloģija.  

L 

P 

2 

5 

3. Akūti sieviešu dzimumorgānu iekaisumi, peritonīts, 

sepse, septisks šoks. 

L 

P 

2 

5 

4. Olnīcas plīsums. Dzemdes plīsums un dzemdes 

asiņošana. 

L 

P 

2 

5 

5. Aborts. Ārpudzemdes grūtniecība. L 

P 

2 

5 

6.  Grūtniecības komplikācijas, ar grūtniecību saistītās 

patoloģijas.  

L 

P 

2 

5 

7. Ķirurģiska patoloģija grūtniecības laikā . Operatīvā 

dzemdniecība. Kritiskie stāvokļi dzemdniecībā. 

L 

P 

2 

5 

8.  Priekšlaicīgas dzemdības.  L 

P 

2 

5 

9. Pēcdzemdību septiskās slimības. L 2 

10. Tromboflebīti un tromboebolijas ginekoloģijā un 

dzemdniecībā. 

Traumatisms dzemdnicībā un ginekoloģijā 

L 

P 

 

2 

5 

  Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Ieskaiti drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ginekoloģija Ilzes Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2006 

2. Iegurņa iekaisuma slimība Gunta Lazdāne, apgāds Zvaigzne ABC, 1999 

3. Lazdānes G. redakcijā Ginekoloģijas rokasgrāmata.- Rīga: Nacionālais apgāds, 2000.-430 lpp. 

 

 

 

Papildliteratūra 

1. Ginekoloģiskā endokrinoloģija, G. Molčānova redakcijā, izdevniecība Medicīna, 1980 

2. Operatīvā ginekoloģija, V. Kulakovs, N. Seļeznovs, V. Krasnopolskis, izdevniecība Medicīna, 

1990 

3. Campbell S., Monga A. Gynaecology by ten teachers-New York: Arnold, 2000 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. www.emedicina.com 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Neatliekamā neiroloģija 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Āpp112 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna  

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas 

zināšanas par neiroloģiska pacienta izmeklēšanu, 

perifērās nervu sistēmas slimībām, 

ekstrapiramidālās sistēmas bojājumiem,  epilepsiju,  

neiromuskulārām slimībām, neiroinfekcijām, 

profilakses pasākumiem, smadzeņu asinsrites 

traucējumiem, pieveršot īpašu uzmanību akūtiem 

stāvokļiem neiroloģijā un to neatliekamai 

diagnostikai un terapijai. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: veikt 

pacienta neiroloģisko izmeklēšanu; nozīmēt 

papildus izmeklējumus neiroloģisko slimību 

diagnostikai; diagnosticēt, ārstēt un sniegt 

neatliekamo palīdzību dažādu neiloloģisko 

saslimšanu un to akūto komplikāciju gadījumos.   

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa izstrādātājs Māra Eglīte 

Priekšzināšanas  VpD110, VpD111 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k.                        Temats Nodarb.veids 

L,S,P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Neiroloģisko saslimšanu diagnostika. Pacienta 

stāvokļa izvertēšana, klīniska un instrumentālā 

izmeklēšana.  

L 

P 

4 

5 

2. Perifērās nervu sistēmas slimības. 

Ekstrapiramidālās sistēmas bojājumi. 

L 

P 

2 

5 
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3. Demielinizējošās CNS slimības un to akūtas 

komplikācijas 

L 

P 

2 

5 

 

4. Deģeneratīvās nervu sistēmas slimības un to 

akūtas komplikācijas 

L 

P 

2 

5 

5. Epilepsija. Krampju sindroms un tā neatliekamā 

terapjia. Epileptiskais stāvoklis. 

L 

P 

2 

5 

6. Neiromuskulārās slimības un to neatliekamās 

komplikācijas. 

L 

P 

2 

5 

7. Neiroinfekcijas.  L 

P 

2 

5 

8. Galvas un muguras smadzeņu traumatiskie 

bojājumi, asinsrites traucējumi un audzēji. 

L 

P 

4 

5 

 Kopā  L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

100% praktisko darbu  apmeklējums 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Sekmīgs starpvērtējums 

1.1.Pozitīvs vērtējums patstāvīgajā darbā- 1 referāts par  kādu no studenta izvēlētām tēmām, 

atbilstoši studiju kursam (2-3 lpp.) (10%) 

1.2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

2. Eksāmens (50%) 

Ieksiati drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1.1. un 1. 2. punktā. 

     

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Gārša I. Ievads neiroķirurģijā.-Rīga:NA, 2008 

2. Supe I. Rokasgrāmata neiroloģijā.-Rīga:NA, 2004 

Papildliteratūra 

1. Logina I., Smeltere E. Neiroloģija shēmās.-Rīga:Avots, 2009 

2. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata: tulkojums no angļu valodas.-Rīga:Jumava, 2001 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Neatliekamā palīdzība un atdzīvināšana 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Āpp218 

Kredītpunkti  3 

ECTS kredītpunkti 4,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 100 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 80 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un 

izpratni par: atdzīvināšanas vadlīnijām, paplašinātu 

kardiopulmonālu reanimāciju; manipulāciju 

veikšanas īpatnībām, indikācijām, kontrindikācijām 

un  iespējamām  komplikācijām NMP etapā; 

dažādu saslimšanu un neatliekamo stāvokļu 

diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, neatliekamo 

medicīnisko palīdzību un taktiku prehospitālā etapā 

visa vecuma grupu pacientiem; neatliekamās 

medicīniskās palīdzības brigādes vadītāja atbildību 

par diagnostikas un palīdzības sniegšanas kvalitāti; 

neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukuma 

karšu, pacienta pavadlapu un citu dokumentāciju 

aizpildīšanu; NMP dienesta sadarbību ar citiem 

operatīviem dienestiem un institūcijām; hospitālu 

neatliekamo medicīnu, Neatliekamās medicīnas 

nodaļas struktūru, funkcijām, darba organizācijas 

principiem. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: novērtēt 

pacienta veselības stāvokli, diagnozi; veikt 

neatliekamu stāvokļu diferenciāldiagnostiku; 

nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību 

dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās; pielietot 

NMP esošās medicīnas tehnoloģijas un 

aprīkojumu; pielietot NMP ekipējumā esošos 

medikamentus; noformēt medicīnisko 

dokumentāciju  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Aleksejs Višņakovs 

Priekšzināšanas Med106; Med202 
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Nr.p.k.                        Temats Nodarb.veids 

L,S,P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Akūts koronārs sindroms un tā sarežģījumi. L 

P 

2 

10 

2. Nekardiālas sāpes krūtīs, akūti elpošanas 

traucējumi: diferenciālā diagnostika, taktika. 

L 

P 

2 

10 

3. Akūtas galvassāpes. Insults. Diferenciālā 

diagnostika, NMP. 

L 

P 

2 

10 

4. Akūtas sāpes ekstremitātēs: diferenciālā diagnostika 

un NMP 

L 

P 

2 

10 

5. Atdzīvināšanas vadlīnijas L 

P 

6 

30 

6. NMP jaundzimušiem un bērniem. L 

 

2 

 

7. Medicīniskās dokumentācijas aizpildīšana, NMP   

ārsta palīga darba juridiskie un ētiskie aspekti. 

L 

P 

2 

10 

 

8. Neatliekamās palīdzības nodaļas struktūra, 

funkcijas, darba organizācija.  

L 

 

2 

 

 Kopā  L 

P 

20 

80 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

4. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

5. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

6. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. “Neatliekamā medicīniskā palīdzība.Atdzīvināšana”D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga 2003.g. 

2. “Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga,2001.g 

3. „ Intensīvās terapijas rokasgrāmata”, V.Liguts, Rīga, 2008.g. 

4. „ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g. 
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Papildliteratūra 

1. „ Toksilkoloģijas rokasgrāmata” V.Liguts, Nacionālais medicīnas apgāds, 2001 

2. Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010 

3. „Oxford Handbook of Acute Medicine”, Oxford  Uneversity press, 2005 

4. „Oxford Handbook of Accident and Emergency medicine”, Oxford  Uneversity press, 2005 

5. „ Medikamentozā ārstēšana un aprūpe”, G.Biksone, Rīga, 2008 

6. „ Klīniskā medicīna” Prof.A.Lejnieka redakcijā, Medicīnas apgāds, 2010 

7. „Kardioloģija. Informācijas materiāli” Prof.A.Kalvelis,Rīga, 2010 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv) 

2. European Journal of Emergency Medicine 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Neatliekamā palīdzība dažādu infekciju 

gadījumos  

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Āpp113 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

 

Kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par infekciju,  

ādas un seksuāli transmisīvo slimību izpausmēm, to 

diagnostiku un ārstēšanu; gūt priekšstatu par 

lipīgām ādas slimībām un profilakses pasākumiem, 

alerģisko un ģenētiski predisponēto dermatožu 

izpausmēm un ārstēšanas iespējām, STS 

izpausmēm, to diagnostikas metodēm; infekcijas 

slimībām, to diagnostiku, profilaksi; neatliekamo 

medicīnisko palīdzību pacientiem ar infekcijas 

slimībām un sevišķi bīstamu infekcijas slimību 

gadījumiem; pacienta un ar viņu kontaktējušos 

personu izolēšanu, infekcijas perēkļa ierobežošanu, 

medicīniskā personāla pašaizsardzību; 

pretepidēmisko pasākumu veikšanu atbilstoši 

kompetencei. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēj sniegt 

neatliekamo palīdzību akūtos ādas iekaisumu vai 

alerģisko reakciju gadījumos; organizēt 

pretepidēmiskos pasākumus lipīgo ādas slimību 

gadījumos; paņemt analīzes izmeklējumiem uz 

STS; saprast infekcijas slimību diagnostikas, 

neatliekamās medicīniskās palīdzības(NMP) un 

ārstniecības principus; novērtēt sasniegtos 

ārstēšanas rezultātus, izvirzīt jaunus mērķus, ja 

vēlamais rezultāts nav sasniegts; veikt pacientu 

vakcināciju; sniegt NMP pacientiem ar infekcijas 

un sevišķi bīstamo infekciju slimībām; organizēt 

nepieciešamos epidemioloģiskos pasākumus; 

orientēties valstī pieņemtos normatīvajos aktos. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Olga Ņikitina 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Infekciozā pacienta izmeklēšana. L 

P 

2 

5 

2. Ādas infekciju slimības  

Alerģiskās ādas slimības 

L 

P 

2 

5 

3. Seksuāli transmisīvās slimības L 

P 

4 

5 

4. Infektoloģija kā medicīnas disciplīna. Infekcijas 

slimību diagnostika. Infekcijas slimību profilakse.  

L 

P 

2 

5 

5. Gremošanas trakta infekcijas.Vīrushepatīti.  L 

P 

2 

5 

6. Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem ar 

infekcijas slimībām un sevišķi bīstamu infekcijas 

slimību gadījumos.  

L 

P 

4 

5 

7. Gaisa pilienu infekcijas.  

Trasmisīvās infekcijas.  

Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcija.  

L 

P 

4 

10 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

a. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

b. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

c. Eksāmens (50%) 

Ieskaiti drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. A.Rubins. Ādas slimības un to terapija. Rīga, Dermatoveneroloģijas fonds. 2002. 347 

2. R.Gūtmane Dermatoloģijas bilžu ābece, Rīga, 2002. 

3. A.Rubins u.c. Seksuāli transmisīvās slimības. Rīga, 2001. 

4. Vakcinācija. Imūnsistēma. Antimikrobiskā infekciju profilakse. Ivars Mazjānis, Edgars Tirāns, 

2002. 
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5.  Infekcijas slimības 2.izdevums. Ivars mazjānis, Edgars Tirāns, 2006. 

6. I.Paudere u. c.  Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2001. 

Papildliteratūra 

1. A. Rubins u. c. Ilustrēta rokasgrāmata dermatoveneroloģijā. Rīga, 1996. 269. lpp. 

2. Antimikrobiskās terapijas ceļvedis. Baiba Rozentāle, Jurģis Dzenis, 2004. 

3. Vakcinācija. Ludmila Vīksna, 2008. 

4. P. Vasariņš. Klīniskā dermatoveneroloģija. II izd., Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. 476. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls „Latvijas ārsts” 

2. Journal of Hepatology, 2008. 

3. Скрипкин Ю.К. - Кожные и венерические болезни (том 1,2,3,4) 

4. www.emedicine.medscape.com/ - DERMATOLOGY SECTIONS 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Neatliekamā palīdzība traumu pacientiem 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Āpp114 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un 

izpratni par traumu pacientu novērtēšanu; dažādu 

traumu klīnisko un radioloģisko diagnostiku; 

neatliekamo palīdzību traumu guvušajam 

pacientam 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj 

diagnosticēt dažādas skeleta un mīksto audu 

traumas; spēj veikt transporta imobilizāciju; spēj 

nodrošināt neatliekamo palīdzību cietušajam ar 

skeleta traumām; zina traumpunkta darba 

organizācijas principus; zina brūču primārās 

ķirurģiskās apdares, lūzumu repozīcijas un 

imobilizācijas principus 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Guntis Naglis  

Priekšzināšanas VpD110, VpD111 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Mugurkaula un muguras smadzeņu traumas L  

P  

4 

10 

2. Augšējās ekstremitātes un pleca joslas traumas L  

P 

4 

10 

3. Apakšējās ekstremitātes un iegurņa traumas  L  

P 

4 

10 

4. Krūškurvja traumas L  4 

5. Imobilizācija dažādu traumu gadījumos L  

P  

4 

10 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. “Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga,2001.g 

2. „Transporta imobilizācija. Pārsēji”  R.Jakušonoka, Multineo, 2008 

3. „ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g. 

Papildliteratūra 

1. Trauma Care Manual, Second edition, by Ian Greaves, 2009 

2. Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010 

3. B.Brown, J.Jupiter, A.Levine. Sceletal trauma. Fractures, dislocations and ligamentous injuries. 

W.B.Sounders company, 1992 

4. Edward C.Benzel. Spine Surgery. Churchill Livingstone, 1999. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. European Journal for Trauma and Emergency Surgery 

2. European Journal of Emergency Medicine 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Akūtā psihiatrija 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Āpp115 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un 

izpratni par: neatliekamās medicīniskās palīdzības 

sniegšanu akūtu psihiatrisko un narkoloģisko 

patoloģiju gadījumos.  

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj 

diagnosticēt un organizēt neatliekamo  palīdzību 

pacientiem ar akūtiem psihiskiem traucējumiem, kā 

arī narkotisko un psihotropo vielu lietotājiem, 

noteikt indikācijas neatliekamai hospitalizācijai, 

t.sk.piespiedu. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Māra Eglīte 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111 

 
 

KURSA PLĀNS  
Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Likumdošanas akti, kas reglamentē akūto psihiatrisko 

un narkoloģisko palīdzību Latvijā un ES. Pacienta 

piespiedu hospitalizācijas organizēšana. Psihiski slimo 

tiesības. 

L 

 

4 

2. Šizofrēnija, šizotipiski traucējumi un murgi. L 

P 

2 

5 

3. Neatliekamā palīdzība pacientiem ar depresiju. 

Suicīds. 

L 

P 

2 

5 

4. Akūti psihotiski traucējumi psihoaktīvo vielu 

lietošanas dēļ, t.sk. abstinences gadījumā. 

L 

P 

2 

5 

5. Akūti psihotiski traucējumi alkohola lietošanas dēļ, L 2 
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t.sk. alkohola delīrijs. P 5 

6. Afektīvi traucējumi dažādu vecuma grupu pacientiem. L 

P 

2 

5 

7. Garīgā atpalicība un ar to saistītas NMP īpatnības. L 

P 

2 

5 

8.. Somatoformi veģetatīvi traucējumi.  

Ar somatisko patoloģiju saistīti personības un 

uzvedības traucējumi. 

L 

P 

2 

5 

9. Vecuma un citas etioloģijas demence. Psihotiski 

traucējumi, kas saistīti ar vaskulāru patoloģiju. 

L 

P 

2 

5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Ieskaiti drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

  1. G.Deksters, M.Vošs „Rokasgrāmata psihiatrijas māsām” Rīga, Jumava,2006.g. 

  2. L.Wetterberg „Psihiatrijas rokasgrāmata” Rīga, 1993.g. 

  3. Kulbergs J., Dinamiskā psihiatrija. Rīga, Jumava 2001 

  4. Paudere I. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2001 

Papildliteratūra  

   1. I.Eglītis „Psihiatrija” Rīga ,Zvaigzne, 1989.g. 

   2. G.Osis „Narkoloģija vispārējā prakses ārstiem” Rīga, 2006. 

   3. Sociālpsihiatrija.Mācību materiāls M.Caunes, E. Rancāna, R, Andrēziņas redakcijā. Rīga 2009. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

  1. www.emedicina.com 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums NMP dispečera darba organizācija 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Āpp219 

Kredītpunkti  1 

ECTS kredītpunkti 1,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits - 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskās un praktiskas 

zināšanas  par: neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dispečera darba organizāciju, saskarsmes 

prasmju pilnveidošanu ar izsaukumu pieteicējiem, 

brigādes personālu, dispečeru darba kvalitātes 

paaugstināšanu. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Apgūstot šo studiju kursu students spēj: pildīt NMP 

izsaukumu pieņemšanas dispečera funkcijas, 

strādāt ar elektronisko izsaukumu pieņemšanas 

programmu atbilstoši algoritmam, veikt brigāžu 

nosūtīšanas dispečera funkcijas, noslēgt 

elektroniskās izsaukuma kartes; pārzinās 

likumdošanas un citus normatīvos aktus, kas 

reglamentē NMP izsaukumu pieņemšanas un 

nodošanas kārtību, kā arī sadarbību ar citiem 

operatīviem dienestiem, t.sk. ārkārtas medicīnisko 

situāciju un katastrofu gadījumā. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Sarmīte Villere 

Priekšzināšanas Med106, Med202, VpU304, VpS102 

 

KURSA PLĀNS 

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Dispečera darba organizācija, pieņemot izsaukumu- 

nepieciešamās informācijas noskaidrošana, atšķirības 

izsaukuma pieņemšanā atkarībā no slimnieka 

atrašanās vietas (dzīvoklī, sabiedriskā vietā, uz ielas, 

medicīnas iestādē, policijā, u.c.), neatliekamu un 

plāna pārvešanu pieņemšanas, izpratne par maksas 

P 15 
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pakalpojumu. 

neatliekamas papildus informācijas sniegšana citiem 

operatīvajiem dienestiem un informācijas nodošana 

brigāžu nosūtīšanas dispečeram, 

dispečera taktika nepamatotu NMP izsaukumu un 

pārvešanu gadījumā, medicīnisku konsultāciju 

nepieciešamības gadījumā 

2. NMP dispečera darbs ārkārtas medicīniskās 

situācijās- pieņemot izsaukumus uz negadījuma vietu 

ar daudziem cietušajiem, daudz saslimušajiem 

(bīstama infekcija), ķīmiskas vai radiācijas 

katastrofas gadījumos, vecākā dispečera funkcijas, 

saņemot informāciju par negadījumu ar daudziem 

cietušajiem, vecākā dežūrārsta funkcijas, saņemot 

informāciju par negadījumu ar daudziem cietušajiem, 

vadības ārsta nozīmēšana, informācijas apmaiņa starp 

vadības ārstu negadījuma vietā un vecāko dežūrārstu, 

Izpratne par NMP brigāžu taktiku negadījuma vietā, 

riska jēdziens, cietušo evakuācija (hospitalizācija), 

informācijas sniegšana cietušo tuviniekiem, mēdiju 

pārstāvjiem. 

P 10 

3. NMP dispečera rīcība nestandarta situācijās: 

iespējamās nestandarta situācijas NMP dispečera 

darbā; iespējamais atbalsts dispečeram lēmuma 

pieņemšanā; sadarbība ar valsts policiju nestandarta 

situācijās; sadarbība ar VUGD nestandarta situācijās; 

sadarbība ar Jūras glābšanas un meklēšanas dienestu. 

P 10 

4. Vecākā dispečera, vecākā dispečera palīga, brigāžu 

nosūtīšanas un izsaukuma karšu noslēgšanas 

dispečera pienākumi, tiesības, darba organizācija. 

P 5 

 Kopā P 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Ieskaite (50%) 

Ieskaiti drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ārstniecības likums 

2. LR MK noteikumi Nr.60 2009. gada 20.janvāra „Noteikumi par obligātajām prasībām 

ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 

3. LR MK Noteikumi Nr. 1046 no 2006. gada 30. decembra ,,Veselības aprūpes organizēšanas un 

finansēšanas kārtība” 

4. NMP dienesta iekšējie normatīvie dokumenti 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums NMP veselību un dzīvību apdraudošajās 

situācijās 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Āp217 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un 

izpratni par: neatliekamo medicīnisko palīdzību 

dažādu veselības traucējumu, slimību, akūtu un 

dzīvībai kritisku stāvokļu gadījumos. 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj   

diagnosticēt un sniegt neatliekamo medicīnisko 

palīdzību dažādu veselības traucējumu, slimību, 

akūtu un dzīvībai kritisku stāvokļu gadījumos; 

sniegt psiholoģisku atbalstu dažādu veselībai un 

dzīvībai kritisku stāvokļu gadījumos; dokumentēt 

iegūtos datus, sniegto palīdzību un pacienta 

stāvokļa dinamiku neatliekamajās situācijās; 

pārzināt un pielietot nepieciešamās medicīniskās 

tehnoloģijas un aprīkojumu neatliekamo situāciju 

gadījumos.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Aleksejs Višņakovs 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111 

 
KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Kritiskās situācijas neatliekamā medicīniskā palīdzībā. 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas 

pirmsslimnīcas un slimnīcas etapa organizācijas 

principi. 

L 

 

2 

 

2. Ārstēšanas taktika un pasākumi kritiskās situācijas L 2 



470 

 

neatliekamā medicīniskā palīdzībā. Neatliekamās 

medicīnas palīdzības apjoms pirmslimnīcas un 

slimnīcas etapos. 

  

3. Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem ar 

sāpēm krūtīs (stenokardija, miokarda infarkts, 

miokardīts, perikardīti, aortas aneirismas atslāņošanās 

u.c.); 

L 

P 

2 

5 

4. Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem ar akūtu 

elpas trūkumu (bronhiālā astma, kardiālā astma, plaušu 

artērijas trombembolija); 

L 

P 

2 

5 

5. Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem ar 

akūtām sāpēm vēderā (kunģa čūlas perforācija, akūts 

pankreatīts, akūts holecistīts, akūts apendicīts u.c.); 

L 

P 

2 

5 

6. Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem komas 

gadījumā (traumatiska un netraumatiska cerebrāla 

koma, cukura diabēta komas, aknu un urēmiskā 

koma,alkohola un medikamentu izraisītas komas u.c.); 

L 

P 

2 

5 

7. Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem šoka 

gadījumā (hipovolēmiskais šoks, kardiogēns šoks, 

anafilaktiskais šoks); 

L 

P 

2 

5 

8. Neatliekamā medicīniskā palīdzība grūtniecības un 

dzemdību laikā sievietēm un jaundzimušajam 

(preeklampsija, eklampsija, jaundzimušā asfiksija); 

L 

P 

2 

5 

9. Neatliekamā medicīniskā palīdzība sievietēm akūtas 

ginekoloģiskas patoloģijas gadījumā (olnīcas plīsums, 

ārpusdzemdes grūtniecība, spontāns aborts, krimināls 

aborts, dzimumorgānu traumas); 

L 

 

2 

 

10. Neatliekamā medicīniskā palīdzība zīdaiņiem un 

bērniem kritiskās situācijās (krampji, elpas trūkums, 

hipovolēmija, saindēšanās un traumu gadījumos). 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība endokrinoloģisku 

patoloģiju gadījmos – cukura diabēta, tireotoksikozes, 

virsnieru mazspējas gadījumos. 

L 

P 

2 

5 

11. Iegūto datu, sniegtās palīdzības un pacienta stāvokļa 

dinamikas dokumentācija neatliekamajās situācijās. 

P 5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Vanags I., Sondore A., red. Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. Rīga:Nacionālais 

apgāds, 2008 

2. Krieviņa D. red. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana  2. izdevums. R. NMPC  

2004. 

Papildliteratūra 

1. Ērglis A., Kalvelis A., Lejnieks A., sagat. Kardiovaskulāru slimību profilakses vadlīnijas. Rīga: 

Latvijas Kardiologu biedrība, 2007 

2. Eniņa Ģ., sast. Insulta pacientu aprūpe: Vadlīnijas neirologu, neatliekamās medicīniskās 

palīdzības un ģimenes ārstu praksē. Rīga: latvijas Neirologu biedrība, 2006. 

3. Ērglis A., Kalvelis A., Zakke I., sast. Akūts koronorārais sindroms:vadlīnijas.Rīga:Latvijas 

Kardiologu biedrība, 2006 

4. Testu jautājumi neatliekamā medicīniskajā palīdzībā un katastrofu medicīnā. R. NMPC  2002. 

5. Jirgensons J., Kalējs O., Bradiaritmijas un elektrostimu;latori. Rīga: Nacionālais apgāds, 2003 

6. Kalvelis A., Nearitmiskā kardioloģija, Rīga, Nacionālais apgāds, 2005 

7. International Relief Teams: jaundzimušo reanimācijas rokasgrāmata.4.izd. san Diego. 2000 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Gardovskis J., Ģīlis D., Kalvelis A., Kovaļovs S., Krieviņš D., Lejniece S., Akūtas plaušu 

embolijas diagnostika un ārstēšana:vadlīnijas. Latvijas Ārstu žurnāls.2001; Nr.11:8-24 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Dzemdniecība un ginekoloģija ambulatorajā 

praksē 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Āpp107 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un 

izpratni par: ģimenes plānošanu  un 

kontracepciju,  grūtnieču skrīningu un aprūpi, 

fizioloģiskām dzemdībām, fizioloģisku 

pēcdzemdību periodu, patoloģijām grūtniecības 

laikā, grūtniecības sarežģījumiem, daudzaugļu 

grūtniecību, augļa patoloģiskām guļām, 

neiznestu un pārnestu grūtniecību, dzemdību 

darbības anomālijām, kritiskiem stāvokļiem 

dzemdniecībā, instrumentālām un operatīvām 

dzemdības, pēcdzemdību komplikācijām, 

neauglību, seksuālās funkcijas traucējumiem, 

priekšvēža saslimšanām, dispanserizācijas 

grupām, labdabīgiem, ļaundabīgiem audzējiem 

ginekoloģijā, operatīvo terapiju ginekoloģijā, 

izmeklēšanas metodēm ginekoloģijā, 

galvenajiem klīniskiem simptomiem pie 

ginekoloģiskām  patoloģijām, galvenajām 

ārstnieciskajām procedūrām ginekoloģijā, 

mākslīgu grūtniecības pārtraukšanu. 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students iegūst 

nepieciešamos datus par pacienti, māk pielietot 

subjektīvās un objektīvās izmeklēšanas un 

diagnostikas metodes; izvērtē pacientes 

veselības stāvokli, diagnosticē grūtniecību un 

radušos tās traucējumus; sniedz neatliekamo 

medicīnisko palīdzību grūtniecības un 

dzemdību laikā; veic pasākumus grūtniecības 

izraisīto komplikāciju mazināšanai, izprot 

izglītošanas svarīgumu ar grūtniecību un 

dzemdībām saistītajos jautājumos, ir 
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priekšstats par iespējamām komplikācijām, to 

savlaicīgu atpazīšanu un adekvātu rīcību, veic 

dzemdētājas stāvokļa novērtēšanu dzemdību 

perioda laikā, veic ginekoloģiskās 

profilaktiskās apskates, veic izglītojošo darbu 

sievietēm reproduktīvajā periodā un 

menopauzē; izglīto sievieti un viņas ģimenes 

locekļus par veselību veicinošu un saglabājošu 

aktivitāšu nepieciešamību, izvērtē ārstniecisko 

metožu un manipulāciju darbību efektivitāti, 

rezultātus, neatliekamās situācijās pieņem 

dzemdības patstāvīgi. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Rūta Bogdanova 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111 

 
KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ģimenes plānošana, kontracepcija, seksuālās veselības 

profilakse un veicināšana. 

L 2 

2. Akūtas un hroniskas ginekoloģiskas patoloģijas. To 

etioloģija , patoģenēze, klīnika, diagnostika, 

diferenciāldiagnostika, ārstēšana un profilakse. 

Dispanserizācija. Rehabilitācija. 

 L 

 P 

4 

15 

3. Aborts. Neauglība. L 

P 

2 

5 

4. Neatliekamie stāvokļi ginekoloģijā un operatīvā 

ginekoloģija. 

 L 

 P 

2 

5 

5. Grūtniecība, antenatālā aprūpe. Grūtniecības 

komplikācijas, ar grūtniecību saistītās patoloģijas. 

Grūtniecība un ekstragenitālās saslimšanas. 

L 

 

4 

 

6.  Ķirurģiska patoloģija grūtniecības laikā . Operatīvā 

dzemdniecība. Kritiskie stāvokļi dzemdniecībā. 

L 

P 

2 

10 

7. Priekšlaicīgas dzemdības. Dzemdību indukcija. L 

P 

2 

5 

8.  Pēcdzemdību septiskās slimības. L 

 

2 

 

  Stundas kopā L 

P 

20 

40 
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PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Ieskaiti drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ginekoloģija Ilzes Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2006 

2. Iegurņa iekaisuma slimība Gunta Lazdāne, apgāds Zvaigzne ABC, 1999 

3. Lazdānes G. redakcijā Ginekoloģijas rokasgrāmata.- Rīga: Nacionālais apgāds, 2000.-430 lpp. 

Papildliteratūra 

1. Ginekoloģiskā endokrinoloģija, G. Molčānova redakcijā, izdevniecība Medicīna, 1980 

2. Operatīvā ginekoloģija, V. Kulakovs, N. Seļeznovs, V. Krasnopolskis, izdevniecība Medicīna, 

1990 

3. Campbell S., Monga A. Gynaecology by ten teachers-New York: Arnold, 2000 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. www.emedicina.com 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Infekciju slimības un STS ambulatorajā praksē 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Āpp106 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un 

izpratni par: akūtu infekcijas slimību un 

seksuāli transmisīvo slimību etioloģiju, 

patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, 

diferenciāldiagnostiku, , ārstēšanu un 

profilaksi. Diagnostikas, 

diferenciāldiagnostikas īpatnībām, aprūpes, 

ārstnieciskiem pasākumiem un uzdevumiem 

ambulatorajā praksē. 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students orientējas 

infekcijas slimību un STS diagnostikas un 

ārstniecības principos;  prot noformēt 

izmeklēšanas plānu un veikt izmeklēšanu, veic 

neatliekamo medicīnisko palīdzību pacientiem 

ar infekcijas slimībām un SBI (sevišķi 

bīstamām infekcijām); veic nepieciešamos 

epidemioloģiskos pasākumus; zina valstī 

pieņemtos normatīvos aktus rīcībai konkrētu 

infekciju gadījumos. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Olga Ņikitina 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111 

 
KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Infekcijas slimību slimnieku izmeklēšanas shēma. STS 

pacienta izmeklēšana. Infekcijas slimību specifiskā un 

nespecifiskā profilakse. 

L 

P 

2 

5 

2. Normatīvie dokumenti, kas attiecas uz infekcijas L 2 
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slimībām.   

3. Akūtas respiratoras vīrusu un bakteriālas slimības. 

(Gripa, paragripa, respiratori sincitiāla vīrusu infekcija, 

adenovīrusu infekcija, leģioneloze, mikoplazmu 

infekcija, ornitoze) 

L 

P 

2 

10 

4. Akūtas zarnu infekcijas slimības: šigelozes, 

salmoneloze, Rotavīrusu infekcija 

L 

P 

2 

5 

5. Toksikoinfekcijas: pārtikas toksikoinfekcija. Botulisms L 

P 

2 

5 

6. Vīrushepatīti: fekāli-orālie, transmisīvie 

 

L 

P 

2 

5 

7. Difterija L 2 

8. Neiroinfekcijas. Meningokoku infekcija. Ērču 

encefalīts. Enterovīrusu infekcija. Laimas slimība. 

Roze. 

L 

P 

2 

5 

9. Sevišķi bīstamās infekcijas slimības: mēris, holēra, 

bakas, Sibīrijas mēris. 

L 

 

2 

10. HIV infekcija. AIDS. 

 

L 

P 

2 

5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Ieskaiti drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. A.Rubins. Ādas slimības un to terapija. Rīga, Dermatoveneroloģijas fonds. 2002. 347 

2. R.Gūtmane Dermatoloģijas bilžu ābece, Rīga, 2002. 

3. A.Rubins u.c. Seksuāli transmisīvās slimības. Rīga, 2001. 

4. Vakcinācija. Imūnsistēma. Antimikrobiskā infekciju profilakse. Ivars Mazjānis, Edgars Tirāns, 

2002. 

5. Infekcijas slimības 2.izdevums. Ivars mazjānis, Edgars Tirāns, 2006. 

6. I.Paudere u. c.  Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2001. 
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Papildliteratūra 

1. A. Rubins u. c. Ilustrēta rokasgrāmata dermatoveneroloģijā. Rīga, 1996. 269. lpp. 

2. Antimikrobiskās terapijas ceļvedis. Baiba Rozentāle, Jurģis Dzenis, 2004. 

3. Vakcinācija. Ludmila Vīksna, 2008. 

4. P. Vasariņš. Klīniskā dermatoveneroloģija. II izd., Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. 476. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāls „Latvijas ārsts” 

2. Journal of Hepatology, 2008. 

3. Скрипкин Ю.К. - Кожные и венерические болезни (том 1,2,3,4) 

4. www.emedicine.medscape.com/ - DERMATOLOGY SECTIONS 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Traumatoloģija ambulatorajā praksē 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Āpp108 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un 

prasmes par: traumu klasifikāciju, traumu 

mehānismiem, traumatisko šoku, traumu skalām, 

posttraumatisko stresu, traumas pacientu 

novērtēšanu, diagnostiku; specializētu palīdzību 

traumu guvušajam pacientam; ambulatoro  

traumatoloģiju. 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj 

diagnosticēt traumu, sniegt pirmo un 

neatliekamo ambulatoro palīdzību traumas 

pacientam, nozīmēt nepieciešamos 

radioloģiskos un laboratoriskos izmeklējumus, 

nodrošināt  traumas pacienta ambulatoro 

dinamisko novērošanu un kontroli, spēj veikt 

nepieciešamās manipulācijas. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Guntis Naglis 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Traumu klasifikācija. Traumu mehānismi. Traumatisks 

šoks, traumu skalas. Posttraumatisks stress. Traumas 

pacientu novērtēšana un šķirošana  pirmsslimnīcas 

etapā. 

L  

P  

2 

5 

2. Galvas traumas, intrakraniālas hemorāģijas. Augšžokļa 

un apakšžokļa lūzumi un mežģījumi. 

Auss, deguna, balsenes, trahejas un bronhu 

svešķermeņi. Acu traumas, svešķermenis acī. 

L  

P 

4 

5 
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3. Mugurkaula un muguras smadzeņu traumas. Ilgstošas 

saspiešanas sindroms. 

L  

P 

2 

5 

4. Ekstremitāšu traumas - lūzumi un mežģījumi. 

Muskuļu, cīpslu un perifēro nervu traumatiski 

bojājumi. 

L  

P 

2 

5 

5. Krūšukurvja traumas. Vēdera traumas. Mazā iegurņa 

traumas. Iegurņa kaulu un orgānu bojājumi. 

L  

P  

2 

5 

6. Apdegumu un apsaldējumu traumas. L  

P  

2 

5 

7. Šāvienu un sprādzienu izraisītas traumas.  L  2 

8. Kompinētas traumas, politraumas, to īpatnības vecuma 

grupās, vadošā bojājuma noteikšanas principi. 

Asiņošanas apturēšanas pagaidu metodes. 

Brūces: palīdzības sniegšanas principi ambulatorajā 

praksē. 

L  

P 

2 

5 

9. Traumu guvuša pacienta transportēšana un 

imobilizācija, tās veidi. Ambulatora diagnostika 

traumu guvušajam pacientam.  

L  

P  

2 

5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. “Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga,2001.g 

2. „Transporta imobilizācija. Pārsēji”  R.Jakušonoka, Multineo, 2008 

3. „ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g. 

Papildliteratūra 

1. Trauma Care Manual, Second edition, by Ian Greaves, 2009 

2. Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010 

3. B.Brown, J.Jupiter, A.Levine. Sceletal trauma. Fractures, dislocations and ligamentous injuries. 
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W.B.Sounders company, 1992 

4. Edward C.Benzel. Spine Surgery. Churchill Livingstone, 1999. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. European Journal for Trauma and Emergency Surgery 

2. European Journal of Emergency Medicine 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Psihiatrija un mentālā veselība ambulatorajā 

praksē 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Āpp109 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un 

izpratni par: akūtu un hronisku psihiatrisko 

saslimšanu etioloģiju, patoģenēzi, klīniku, 

diagnostriku, diferenciāldiagnostiku, ārstēšanu, 

rehabilitāciju un profilaksi. Diagnostikas un 

diferenciāldiagnostikas īpatnībām, 

ārstnieciskiem pasākumiem un uzdevumiem 

ambulatorajā praksē. 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students identificē 

psihiatrisko slimību simptomus, to izraisītās 

psihofizioloģiskās reakcijas, izturēšanās  un 

pamatvajadzību izmaiņas, diferencē tās pēc 

smaguma un bīstamības pakāpes; zina slimību 

diagnostiskos, ārstnieciskos pasākumus, veic 

ārstnieciskos uzdevumus , panāk vēlamo 

rezultātu; skaidro pacienta tuviniekiem 

iespējamās komplikācijas slimību gaitā , to 

savlaicīgu atpazīšanu un adekvātu rīcību.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Māra Eglīte 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111 

 
KURSA PLĀNS  

Nr.p.k.                        Temats Nodarb.veids 

L,S,P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Psihisko slimību simptomi, sindromi, to 

izraisītās psihofizioloģiskās reakcijas, 

izturēšanās  un pamatvajadzību izmaiņas, 

diferenciācija pēc smaguma un bīstamības 

pakāpes 

L 

P 

4 

5 
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2. Organiskie un simptomātiskie psihiskie traucējumi L 

P 

2 

5 

3. Pieaugušo personības un uzvedības traucējumi. 

Aprūpes un ārstēšanas īpatnības ambulatorajā 

praksē 

L 

P 

2 

5 

4. Psihiskās attīstības, uzvedības un emocionālie 

traucējumi bērnībā un pubertātē. Aprūpes un 

ārstēšanas īpatnības ambulatorajā praksē 

L 

P 

2 

5 

5. Psihiskie un uzvedības traucējumi psiho aktīvo 

vielu lietošanas rezultātā. Ievads narkoloģijā. 

Toksikomānijas, narkomānijas, abstinences 

sindroms. Alkoholisms, alkohola delīrijs 

L 

P 

2 

5 

6. Šizofrēnija. Šizotipiskie traucējumi un murgi 

 

L 

P 

2 

5 

7. Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi L 2 

8. Neirotiski un somatoformi, ar stresu saistīti 

psihiskie traucējumi 

L 

P 

2 

5 

9. Garīga atpalicība. Vecuma demence. Depresija. 

Suicīds. Ambulatorā aprūpe un ārstēšana. 

L 

P 

2 

5 

 Kopā  L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. G.Deksters, M.Vošs „Rokasgrāmata psihiatrijas māsām” Rīga, Jumava,2006.g. 

2. L.Wetterberg „Psihiatrijas rokasgrāmata” Rīga, 1993.g. 

Papildliteratūra 

1. I.Eglītis „Psihiatrija” Rīga ,Zvaigzne, 1989.g. 

2. G.Osis „Narkoloģija vispārējā prakses ārstiem” Rīga, 2006. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.  J.Kulbergs „Dinamiskā psihiatrija”, Rīga, Jumava 2001.g 

2. Sociālpsihiatrija.Mācību materiāls M.Caunes, E. Rancāna, R, Andrēziņas redakcijā. Rīga 2009.  
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Rehabilitācija 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Āpp215 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 60 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 20 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un 

izpratni par: rehabilitācijas sistēmas organizāciju 

Latvijā un pasaulē, fizikālās medicīnas un 

rehabilitācijas metodēm ambulatorajā praksē, 

rehabilitācijas komandas darba principiem dažādu 

slimību profilaksē un ārstēšanā, bērnu un pusaudžu 

stājas problēmām Latvijā, fizioterapijas nozīmi 

dažādos sievietes dzīves posmos. 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students izprot 

medicīniskās rehabilitācijas nozīmi, tās iedalījumu 

un pamatkomponentus; pielieto rehabilitācijas 

pamatprincipus dažādu patoloģiju gadījumos. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Andra Meirēna 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111 

 

KURSA PLĀNS  
Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L,S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Rehabilitācijas sistēmas organizācija Latvijā un 

pasaulē. Rehabilitācijas komandas sastāvs un darba 

principi. Rehabilitācijas pamatprincipi dažādu slimību 

ārstēšanā un profilaksē. 

L 

 

4 

2. Primārā un sekundārā profilaksē izmantojamās 

fizikālās medicīnas fototerapijas metodes – 

infrasarkano staru terapija, solārijs 

L 

P 

2 

5 

3. Fizikālās terapijas inhalācijas metode- speleoterapija. 

Krioterapija – slimību ārstēšanā un sekundārā 

profilaksē. 

L 

P 

2 

5 
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4. Zemsprieguma elektriskās strāvas metodes slimību 

profilaksē. Augstsprieguma elektrisko strāvu, 

elektrisko un magnētisko lauku metodes. 

L 

P 

2 

5 

5. Ūdens un siltuma dziedniecības metodes slimību 

profilaksē. Ultraskaņa, Aerojonu un baroterapijas 

metodes. 

L 

P 

2 

5 

6. Klasiskās masāža (glaudīšana, berzēšana, mīcīšana, 

dauzīšana un vibrācija) 

L 

P 

2 

5 

7. Fizioterapija pediatrijā. Bērnu un pusaudžu stājas 

problēmas 

L 

P 

2 

5 

8.. Apdegumi un rehabilitācija L 

P 

2 

5 

9. Gerontoloģija. Neirorehabilitācija. L 

P 

2 

5 

 Stundas kopā L 

P 

20 

40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%) 

2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%) 

3. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu rīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

  1.  Biezā V. (2008) Rehabilitācija (fizioterapija). Mācību materiāls koledžas 3. kursa studentiem. 

R., 57. lpp. 

  2. Gūtengrunners Kr., Glēzeners. Ž.-Ž. (2008) Rehabilitācija, fizikālā medicīna un dabas 

dziedniecība. R.,SIA Nacionālais apgāds, 217. lpp. 

  3. Logina I. (2006) Muguras sāpes. R., SIA Nacionālais apgāds. 368. lpp. 

  4. Amosovs V. (2009) Insults. Labākās rehabilitācijas metodes. R., Zvaigzne ABC, 92. lpp. 

  5. Zeidlers I.(2006) Ārstnieciskā masāža. R., Izd. Avotu., 160. lpp. 

  6. Biezā V.(2009) Profesionāli tehnisko iemaņu apmācība. Aktivitāte. Mācību materiāls Rīgas 

medicīnas koledžas studentiem. R.,95.lpp. 
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Papildliteratūra  

   1. Marybetts S.(2008) Modern hydrotherapy for the massage therapist. NY: Lippincott Williams & 

Wilkins, 310 p. 

   2. Geske R. (2005) Bērna bioloģiskā attīstība. R., RaKa, 314 lpp. 

   3. Osteoporozes diagnostikas, profilakses un ārstēšanas vadlīnijas. (2005) R., Latvijas osteoporozes 

biedrība., 80. lpp. 

4. Aberberga – Augškalne L. Fizioloăija rehabilitologiem. Rīga: Nacionālais apgāds, 2002., 

215.lpp. 

5. Zeidlers I. Vispārīgā fizikālā medicīna un kūrortrehabilitācija. Rīga: RSU, 2004,156.lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

  1. Bioloģiskā medicīna. Starptautisks biomedicīnas pētījumu un terapijas žurnāls.   

  2. Andersone I.(2003) Grūtniecības un dzemdību mazā enciklopēdija. R., Jumava, 225. lpp. 

  3. http://mpic.vi.gov.lv/files/LMK-18-Rehabilitacija.doc 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Veselības aprūpes organizācija ambulatorajā 

praksē 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods Āpp110 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits - 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un 

izpratni par: veselības aprūpes organizācijas, 

politikas un finansēšanas jautājumiem Latvijā un 

pasaulē, par veselības aprūpes pakalpojumu 

līmeņiem, to finansēšanu, īpaši uzsverot primāro 

veselības aprūpi un ambulatoro praksi, ārsta palīga 

lomu sabiedrības veselības veicināšanā, 

profilaktisko pasākumu realizēšanā. 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students izprot primārās 

veselības aprūpes mērķus un uzdevumus , izprot 

primārās veselības aprūpes organizācijas principus,  

struktūru, tās attīstību, finansēšanas modeļus, veic 

iedzīvotāju primāro aprūpi ambulatorajās 

ārstniecības iestādēs, veicina iedzīvotāju veselību, 

slimību profilaksi, agrīnu slimību diagnostiku, 

ārstēšanu un rehabilitāciju. Koordinē citu veselības 

aprūpes speciālistu ieteikumus, specializēto 

izmeklējumu nepieciešamību. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Anita Slokenberga 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. LR veselības aprūpes sistēma. Veselības aprūpes 

finansēšana.  

L 2 

2. Veselības aprūpes organizācijas līmeņi, 

ambulatorā aprūpe, finanšu resursu sadale 

L 4 
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ambulatorajā aprūpē. 

3. Primārās veselības aprūpes organizācija, veselības 

aprūpes pakalpojumu nodrošinātāji. 

L 4 

4. Sekundārās un terciārās veselības aprūpes 

organizēšana ambulatorās ārstniecības iestādēs. 

L 2 

5. Pacientu un ārstniecības personu tiesības un 

pienākumi primārajā veselības aprūpē. Pacienta 

iemaksas apmērs, apmaksājamie ambulatorie 

laboratoriskie izmeklējumi. 

L 4 

6. Profilaktisko apskašu programma, patronāžas, 

vakcinācijas. 

L 4 

7. Pacientu primārā veselības aprūpe praksē, veicamie 

veselības aprūpes pakalpojumi. Veselības aprūpes 

sniegšanas kvalitātes vērtēšanas kritēriji. 

L 4 

8. Pacientu aprūpe mājās. Aprūpes komanda, 

sadarbība ar sociālajiem un citiem dienestiem. 

L 4 

9. Ārsta palīga loma primārajā, sekundārajā un terciārajā 

veselības aprūpes līmenī. 

L 4 

10. Dokumentācija ambulatorajā aprūpē.  L 4 

11. Paliatīvā aprūpe L 2 

12. Sabiedrības veselība. Epidemioloģija. Slimību 

profilakses un kontroles jēdzieni. 

L 2 

 Stundas kopā L 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (50%) 

2. Eksāmens (50%) 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Kalniņa I. Rokasgrāmata sabiedrības veselības māsām. Rīga: Medicīnas profesionālās izglītības 

centrs, 1999. 

2. Baltiņš M., Lietišķā epidemioloģija. Rīga: Zvaigzne 2003. 

3. Pavlovska I., Sociālais darbs paliatīvā aprūpē.Rīga: 2001. 

Papildliteratūra 

1. Glāzītis A. Primārās veselības aprūpes māsu darbības attīstība Rīgā. Rīga: Rīgas pašvaldības 

bezpeļņas organizācija SIA Rīgas Novada Slimokase, 1998. 
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2. Kalniņa–Priede Z. Māsas prakse, pamatota teorijā. Milvoki, Viskonsina, 1998. 

3. Kandere D., Kardele G. Veselības mājas aprūpes dienests bērniem un veciem cilvēkiem Dānijā. 

Rīga, 1997. 

4. Pasaules Veselības organizācija. Veselība-21: veselību visiem: politikas pamatnostādnes PVO 

Eiropas reģionam. Kopenhāgena, 1999. 

5. Clark M. J. Nursing in the community: dimensions of community health nursing. 3rd ed. 

Standford, Connecticut: Appleton & Lange, 1999. 

6. Stanhope M., Lancaster J. Community Health nursing: promoting health of aggregates, 

families and individuals.4thed.St. Luis:Mosby, 2001 
 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. www.emedicina.com 

2. Žurnāls „Latvijas Ārsts” 

3. Žurnāls „Doctus” 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums 

ambulatorajā praksē 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods Āpp216 

Kredītpunkti  1 

ECTS kredītpunkti 1,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits 40 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits - 

 

Kursa anotācija 

 

Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un 

izpratni par: ambulatorajā praksē izmantojamo 

ierīču un līdzekļu pielietošanas mērķiem, 

indikācijām un kontrindikācijām 

 

 

Rezultāti  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students izprot 

tehnoloģiju un aprīkojuma nozīmi ambulatorajā 

praksē, māk pielietot tehnoloģijas un aprīkojumu  

praksē, rīkoties ar ierīcēm, ievērojot visus drošības 

pasākumus kā lietotājam, tā pacientam 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autori Antoņina Bite 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111 

 
KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ierīces laboratorai un instrumentālai pacientu 

izmeklēšanai, ekspress diagnostikai. Glikometra 

izmantošana cukura līmeņa konrolēšanai asinīs. Ierīce 

netiešai arteriālā asinsspiediena mērīšanai visu vecuma 

grupu pacientiem. 

P 10 

2. Ierīces medikamentu un šķīdumu parenterālai 

ievadīšanai. Perfuzora izmantošana medikamentu 

ievadē. 

P 5 

3. Ierīces ārējās asiņošanas apturēšanai un brūču 

pārsiešanai. 

P 5 

4. Ierīce plaušu mākslīgai ventilācijai manuālā 

režīmā. Elpināšanas maskas. Ierīces elpošanas 

ceļu caurlaidības nodrošināšanai. 

P 5 
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5. Ierīces kuņģa satura atsūkšanai un kuņģa 

skalošanai. Ierīces vēdera izejas aiztures 

novēršanai. Ierīces urīna aiztures vai 

nesaturēšanas novēršanai. 

P 5 

6. Ierīces imobilizācijai un pacientu pārvietošanai. P 5 

7. Sterils dzemdību komplekts. Skābekļa inhalējamās 

ierīces. Ierīces higiēniskā un pretepidēmiskā 

režīma pamatprasību nodrošināšanai, tai skaitā 

ierīces darbinieku individuālajai aizsardzībai. 

P 5 

 Stundas kopā P 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Kursa vērtējumu veido: 

1. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (50%) 

2. Ieskaite (50%) 

Ieskaiti drīkst kārtot, ja izpildīts 1.punkts. 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. MK noteikumo par obligātajām prasībām attiecbā uz ambulatoro iestāžu darba 

nodrošināšanai nepieciešamo aprīkojumu (MK noteikumi Nr. 60., 2009 gada 20 

janvāris) 

Papildliteratūra 

1. Vanags I., Sondore A., red. Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. Rīga:Nacionālais 

apgāds, 2008 

2. “Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata”, Jumava, Rīga, 2001.g. 

3. Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. Rīga: Nacionālais apgāds 2005 

4. Propedeitika. Praktiskais kurss. Orļikova G. red. Rīga : AML/RSU, 2000. 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Ievads profesijā 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods ĀppPr101 

Kredītpunkti  1 

ECTS kredītpunkti 1,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits - 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Prakses mērķis ir sniegt priekšstatu par ārsta palīga 

profesijas specifiku un nepieciešamajām 

profesionālajām un vispārcilvēciskajām 

kompetencēm (vērtībām); izprast ārsta palīga lomu 

neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu 

medicīnas sistēmā, uzkrāt praktisko pieredzi darbā 

ar pacientiem no koledžas atšķirīgā vidē; apgūt 

studiju procesa vienotības principu- teorētisko 

zināšanu integrēšanos praksē, savstarpējo 

mijiedarbību; pielietot dažādas komunikācijas 

metodes darbā ar pacientiem un sadarbībā ar 

personālu. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students pazīst ārsta 

palīgam paredzēto darba vidi un aprīkojumu; veic 

pacienta subjektīvo un objektīvo novērtēšanu, 

pavada, transportē pacientu uz diagnostiskajām un 

ārstnieciskām procedūrām un izmeklēšanām; ievēro 

ergonomijas pamatprincipus saistībā ar smagumu 

celšanu un pārvietošanu (guļoši pacienti, aparatūra, 

konteineri u.c.). 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Rūta Bogdanova 

Priekšzināšanas VpS102, VpD113, VpH101 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ārsta palīga profesijas standarts. Ārsta palīga 

pienākumi, tiesības, atbildība. Prehospitālās un 

P 8 
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hospitālās neatliekamās medicīnas modeļi Latvijā un 

pasaulē. 

2. Medicīniskā dokumentācija neatliekamajā 

medicīniskajā palīdzībā, tās aizpildīšanas principi, 

juridiskā atbildība. 

P 4 

3. Pirmās palīdzības sniegšanas principi. P 4 

4. Subjektīvā un objektīvā pacientu novērtēšana un iegūto 

datu dokumentēšana 

P 8 

5. Vitālo rādītāju noteikšana. P 8 

6. Ergonomijas pamatprincipi 

 

P 8 

 Stundas kopā P 40 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.  

Prakses vērtējumu veido: 

4. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%) 

5. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%) 

6. Prakses aizstāvēšana (40%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un 

praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010 

2. Ārsta palīga profesijas standarts, 2010 

3. Orļikova G. un Pičkura K. redakcijā Propedeitika.Rīga: RSU, 2006-414 lpp. 

4. Eiropas rokasgrāmata PP apmācībām. LSK, 2008. 

5. Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. Rīga: Nacionālais apgāds 2005 

Papildliteratūra 

1. Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2001 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Klīniskās procedūras 

Kursa līmenis 1 

Kursa kods ĀppPr102 

Kredītpunkti  3 

ECTS kredītpunkti 4,5 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 120 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits - 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Prakses mērķis ir sniegt studentam praktisko pieredzi 

un zināšanas darbā ar pacientiem no koledžas atšķirīgā 

vidē: studiju procesa vienotības princips - teorētisko 

zināšanu integrēšanās praksē, savstarpējā mijiedarbība; 

komunikācija darbā ar pacientiem un sadarbībā ar 

personālu; prasmju un iemaņu papildināšana kabineta 

nodarbībās apgūtajās procedūrās;  procedūru veikšana, 

ievērojot pacienta tiesības un izpildot prakses standarta 

prasības; veikto procedūru izpildes vērtēšana; iemaņu 

un prasmju papildināšana procedūru tehnikā, izvirzot 

individuālus mērķus. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: noteikt 

pasākumus pacienta drošas vides nodrošināšanai un 

plānot šo pasākumu veikšanu; veikt vispusīgu pacienta 

novērtēšanu un dokumentēt novērtēšanas datus, 

pamatot procedūras indikācijas, kontrindikācijas, veikt 

procedūras, novērtēt pacienta reakcijas, sagatavot 

konkrēto pacientam nozīmēto medikamentu, pārbaudīt 

medikamentu lietošanas noteikumus dažādās 

situācijās, ievadīt medikamentu parenterāli vai 

intravenozi, izmantojot dažādu aprīkojumu, novērtēt 

agrīno un vēlīno pacienta reakciju pēc medikamenta 

ievadīšanas,  veikt precīzu asins paraugu savākšanu 

laboratorisko izmeklējumu veikšanai, nodrošināt to 

sagatavošanu transportēšanai un organizēt pareizu 

transportēšanu, veikt pacienta sagatavošanu 

diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām un 

izmeklēšanām, veikt procedūras, kas saistītas ar 

gremošanas traktu, uroģenitālo sistēmu , veikt pacienta 

sagatavošanu akūtām un plāna operācijām, asistēt 

ārstam ķirurģisko procedūru un operāciju izpildes 
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laikā, veikt brūču aprūpi, traheostomas aprūpi un 

drenāžu, veikt punkcijas, veikt pacienta ķirurģisko 

imobilizāciju, ievērot ergonomijas pamatprincipus 

saistībā ar smagumu celšanu un pārvietošanu (guļoši 

pacienti, aparatūra, konteineri u.c.). 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Karīna Kurtiša 

Priekšzināšanas Med106, Āpp102, Āpp103, Āpp104, ĀppPr101 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Drošas vides nodrošināšana P 8 

2. Pacienta novērtēšana un iegūto datu dokumentēšana, 

analīze. 

P 8 

3. Vitālo rādītāju noteikšana, novērtēšana, dokumentēšana P 8 

4. Pacientu sagatavošana diagnostiskajām un 

ārstnieciskajām procedūrām un izmeklēšanām, 

sagatavošana akūtām un plāna operācijām. 

P 8 

5. Brūces, to kopšana, skalošana, tamponēšana, pārsēju 

uzlikšana, , brūču šuvju uzlikšana 

P 8 

6. Medikamentu administrēšana P 32 

7. Procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu  P 8 

8. Procedūras, kas saistītas ar uroģenitālo sistēmu  P 8 

9. Procedūras, kas saistītas ar elpošanas sistēmu P 8 

10. Procedūras, kas saistītas ar sirds-asinsvadu sistēmu P 16 

11. Ergonomijas pamatprincipu ievērošana ārsta palīga 

profesijā. 

P 8 

 Stundas kopā P 120 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.  

Prakses vērtējumu veido: 

4. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%) 

5. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%) 

6. Prakses aizstāvēšana (40%) 
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LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un 

praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010 

2. Orļikova G. un Pičkura K. redakcijā Propedeitika.Rīga: RSU, 2006-414 lpp. 

3. Balode A. Laboratoriskā diagnostika. Rīga: Nacionālais apgāds,2008. 

4. Gardovska J., redakcijā, “Ķirurģija”, Rīga 2001. 

5. Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. III Organisma šķidrumi. Rīga, AML, 1997. 

6. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2008 

7. Purviņš I, Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. Rīga: 3. Izdevums- Farmservis, 2008 

8. Eiropas rokasgrāmata PP apmācībām. LSK, 2008. 

9. Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. Rīga: Nacionālais apgāds 2005 

Papildliteratūra 

1. Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2001 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk 

2. http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingSt

andards.aspx 

 

 

http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk/
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStandards.aspx
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStandards.aspx
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika 

un NMP I 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods ĀppPr201 

Kredītpunkti  4 

ECTS kredītpunkti 6 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

160 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits - 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Prakses mērķis ir sniegt studentam  praktiskās iemaņas un 

papildināt teorētiskās zināšanas pacienta veselības stāvokļa 

izvērtēšanā, traucējumu diagnosticēšanā, 

diferenciāldiagnostikā, pirmās palīdzības sniegšanas 

īpatnībās, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas 

īpatnībās ambulatorā dienestā un hospitālā etapā visu 

vecumu grupu pacientiem, veikt neatliekamo medicīnisko 

palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā 

stāvoklī, traumu un ekstremālu situāciju gadījumā 

stacionāra etapā un  ambulatorajā praksē, attīstīt 

novērtēšanas un  plānošanas prasmes; sekmēt kritisko 

domāšanu;    lietot efektīvas komunikācijas prasmes, 

sadarboties ar pacientu, pacienta ģimeni, veselības aprūpes 

komandas locekļiem; pielietot saskarsmes, psihosociālos, 

kultūras un garīgos jēdzienus, ņemot vērā  saslimšanas 

norisi, vecuma īpatnības,  novērtēt sava darba rezultātus, 

analizēt pieļautās kļūdas un meklēt to cēloņus . 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: pielietot 

neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas 

algoritmus, sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību 

dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās; pielietot NMP 

esošās medicīnas tehnoloģijas un aprīkojumu; diagnosticēt 

klīnisko nāvi,  konstatēt bioloģisko nāvi; atpazīt, izprast, 

skaidrot simptoma, sindroma vai slimības etioloģiju, 

patoģenēzi; identificēt slimības vai sindroma galvenās 

klīniskās pazīmes, direrencēt tās pēc smaguma un 

bīstamības pakāpes, veikt ārstnieciskos pasākumus, 

savlaicīgi atpazīt komplikācijas un adekvāti rīkoties ,  

noformēt medicīnisko dokumentāciju.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Sarmīte Villere, Aleksejs Višņakovs 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, MzPr101, MzPr102, Mzp108, Mzp112, 

Med106 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ārsta palīga uzdevumu, pienākumu realizācija ģimenes 

ārsta praksē. 

P 80 

2. Ārsta palīga uzdevumu, pienākumu realizācija 

stacionārā neatliekamās medicīniskās palīdzības 

uzņemšanas klīnikās, traumu punktā, reanimācijas un 

intensīvās terapijas nodaļā. 

P 80 

 Stundas kopā P 160 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.  

Prakses vērtējumu veido: 

1.Prakses dokumentācijas vērtējums (30%) 

2.Prakses vadītāju vērtējums ĢĀP un stacionārā (30%) 

3.Prakses aizstāvēšana (40%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Krieviņa D. redakcijā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. (pieaugušo 

padziļinātā kardio- pulmonālā atdzīvināšana)1.izdevums NMPC Rīga 2003.g. 

2. Vanags I., Daugulis E., Tomiņš P., “Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija”, 

Nacionālais apgāds, Rīga, 2002.g. 

3. D. Krieviņš. Neatliekamā medicīniskā palīdzība 2002.g. 

4. Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un 

praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010 

5. Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija 2008. I. Vanaga ,A. Sondores redakcijā 

6. „ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g. 

7. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga,2001.g 

8. Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010 
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Papildliteratūra 

1. Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Rīga: Jumava, 2001. 

2. Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. SIA Medicīnas apgāds Rīgā. 2008. 

3. “Reanimācija, avansēta sirds un plaušu reanimācija”, 1 -2 daļa, American Heart Association, 

Southwest Medical Teams, 1994.g. 

4. Acute Medicine, D. Sprigings, J. Chambers, Blackwell Science, 2003 

5. Goldfrank`s Toxicologic Emergencies, 2001 

6. Kardioloģija. Informācijas materiāli” Prof.A.Kalvelis,Rīga, 2010 

7 Klīniskā medicīna  Prof.A.Lejnieka redakcijā, Medicīnas apgāds, 2010 

 Oxford Handbook of Acute Medicine”, Oxford  Uneversity press, 2005 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāli: “Latvijas pediatrs”, “Ģimenes ārsts”, “Latvijas ārsts”, “Doctus”, “Kolēģi” u.c. 

2. www.medscape.com ; www.pubmed.com; u.c. 

3. www.nmpd.gov.lv 

4. www.anest.lv 

5. European Journal of Emergency Medicine 

6. Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv) 

 

 

http://www.medscape.com/
http://www.pubmed.com/
http://www.nmpd.gov.lv/
http://www.anest.lv/


499 

 

APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika 

un NMP II 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods ĀppPr301 

Kredītpunkti  12 

ECTS kredītpunkti 18 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

480 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits - 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Prakses mērķis ir dot studentam iespēju sniegt neatliekamo 

medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai 

bīstamā, kritiskā stāvoklī, traumu un ekstremālu situāciju 

gadījumos pirmsstacionāra etapā visu vecumu grupu 

pacientiem , sekmēt kritisko domāšanu un attīstīt problēmu 

novērtēšanas prasmes, kā arī attīstīt spēju rīkoties 

nekavējoties, reaģēt un darboties neatliekamās, ekstremālās 

un kritiskās situācijās, lietot efektīvas komunikācijas 

prasmes, sadarboties ar pacientu, pacienta ģimeni , brigādes 

locekļiem, novērtēt sava darba rezultātus, analizēt pieļautās 

kļūdas un meklē to cēloņus,  izprast un prast pielietot 

normatīvos aktus, pielietot drošības pasākumus. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: veikt neatliekama 

pacienta primāro izmeklēšanu, veikt neatliekamu pacientu 

pārvietošanu un transportēšanu, traumu imobilizāciju, 

cietušo šķirošanu katastrofu gadījumā;  veikt pacienta 

veselības stāvokļa izvērtēšanu, traucējumu diagnosticēšanu, 

veselības stāvokļa stabilizēšanu, pielietot NMP sniegšanas 

algoritmus politraumas pacientiem, kardioloģiskam 

pacientam, komatozā stāvoklī esošam pacientam, precīzi 

atspoguļot pacienta stāvokli un palīdzības sniegšanas gaitu 

NMP medicīniskajā dokumentācijā, pielietot defibrilatoru 

pacienta monitorēšanai, izvērtēt monitora rādītājus,  novērst 

dzīvībai bīstamus ritma traucējumus, nodrošināt pacientam 

elpošanu, izmantojot elpvadus, trahejas intubācijas 

krikotireotomijas metodi, nodrošināt venozo pieeju 

neatliekamā stāvoklī esošam pacientam, diagnosticēt 

klīnisko nāvi un pielietot ABC algoritmu, diagnosticēt 

bioloģisko nāvi, kā arī –spēj strādāt komandā, uzņemties 

atbildību, vadīt sev pakļauto personālu, ievērot 
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konfidencialitāti. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Sarmīte Villere, Aleksejs Višņakovs, Antoņina Bite 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Āpp210, Āpp308, Āpp201, Āpp206, 

Āpp213, Āpp207, Āpp307, Med202, Med106, Āpp301, 

Āpp303 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ārsta palīga uzdevumu, pienākumu realizācija 

dispečeru dienestā. 

P 40 

2. Ārsta palīga uzdevumu, pienākumu realizācija 

pirmsārsta vai ārsta brigādes sastāvā 

P 80 

3. Ārsta palīga uzdevumu, pienākumu realizācija 

reanimācijas un intensīvās terapijas brigādes sastāvā 

P 80 

4. Ārsta palīga uzdevumu, pienākumu realizācija 

kardioloģijas brigādes sastāvā 

P 80 

5. Ārsta palīga uzdevumu, pienākumu realizācija 

pediatrijas brigādes sastāvā 

P 40 

6. Katastrofu medicīna P 80 

7. Sabiedrības veselības aprūpe P 80 

 Stundas kopā P 480 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.  

Prakses vērtējumu veido: 

7. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%) 

8. Prakses vadītājau vērtējums NMPD (30%) 

9. Prakses aizstāvēšana (40%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Krieviņa D. redakcijā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. (pieaugušo 

padziļinātā kardio- pulmonālā atdzīvināšana)1.izdevums NMPC Rīga 2003.g. 

2. Vanags I., Daugulis E., Tomiņš P., “Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija”, 

Nacionālais apgāds, Rīga, 2002.g. 
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3. D. Krieviņš. Neatliekamā medicīniskā palīdzība 2002.g. 

4. Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un 

praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010 

5. Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija 2008. I. Vanaga ,A. Sondores redakcijā 

6. „ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g. 

7. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga,2001.g 

8. Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010 

Papildliteratūra 

1. Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Rīga: Jumava, 2001. 

2. Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. SIA Medicīnas apgāds Rīgā. 2008. 

3. “Reanimācija, avansēta sirds un plaušu reanimācija”, 1 -2 daļa, American Heart Association, 

Southwest Medical Teams, 1994.g. 

4. Acute Medicine, D. Sprigings, J. Chambers, Blackwell Science, 2003 

5. Goldfrank`s Toxicologic Emergencies, 2001 

6. Kardioloģija. Informācijas materiāli” Prof.A.Kalvelis,Rīga, 2010 

7 Klīniskā medicīna  Prof.A.Lejnieka redakcijā, Medicīnas apgāds, 2010 

 Oxford Handbook of Acute Medicine”, Oxford  Uneversity press, 2005 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāli: “Latvijas pediatrs”, “Ģimenes ārsts”, “Latvijas ārsts”, “Doctus”, “Kolēģi” u.c. 

2. www.medscape.com ; www.pubmed.com; u.c. 

3. www.nmpd.gov.lv 

4. www.anest.lv 

5. European Journal of Emergency Medicine 

6. Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv) 

 

 

 

http://www.medscape.com/
http://www.pubmed.com/
http://www.nmpd.gov.lv/
http://www.anest.lv/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Kvalifikācijas darbs 

Kursa līmenis 3 

Kursa kods ĀppKd301 

Kredītpunkti  10 

ECTS kredītpunkti 15 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

- 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 400 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Studiju programmas noslēgumā, izstrādājot kvalifikācijas 

darbu, students: 

demonstrē savas zināšanas, prasmes, zinātniskā darba 

izstrādē ārstniecībā; 

apliecina spēju izmantot teorētiskās zināšanas, lai 

formulētu un risinātu praktiskas problēmas prehospitālā un 

hospitālā etapā neatliekamā medicīniskā palīdzībā un  

pamatotu šo problēmu aktualitāti; 

veic pētījumu, apkopo un izanalizē iegūtos rezultātus; 

analizē literatūru un citus izziņas avotus; 

izvirza jautājumu (hipotēzi), pārbauda to un izdara 

secinājumus. 

 

 

 

Rezultāti  

 

Students patstāvīgi izstrādā kvalifikācijas darbu un aizstāv 

to. Kvalifikācijas darba tēma ir saistīta ar: profesiju un tai 

atbilstošajām ētikskajām normām; neatliekamo medicīnisko 

palīdzību un ārstniecību prehospitālā un hospitālā etapā. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Aleksejs Višņakovs 

Priekšzināšanas VpS303, VpU203, Āpp218, Āpp217 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Temata izvēle. Zinātniskā aparāta veidošana P 40 

2. Sadarbība ar darba vadītāju P 20 

3. Pētniecības bāzes izvēle. Darbs pētniecības bāzē P 100 
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4. Literatūras atlase, sistematizācija, analīze  P 100 

5. Pētījumu datu apstrāde un analīze P 40 

6. Secinājumi un rekomendācijas P 40 

7. Kvalifikācijas darba noformēšana, prezentācijas 

sagatavošana 

P 40 

8. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana P 20 

 Stundas kopā P 400 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Studentam jāpamato izvēlētā kvalifikācijas darba tēmas aktualitāte, izvirzītie mērķi, uzdevumi, 

izvēlētā pētniecības metode, hipotēze vai pētījuma jautājums, jāanalizē pētījuma rezultāti, jāsniedz 

secinājumi un priekšlikumi. Sekmīgi jāaizstāv un jāprezentē kvalifikācijas darbs (100%). 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Kroplijs A., Raščevska M., Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs, Rīga, Raka, 

2004 

2. Geske A.,Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija.-Rīga; Raka, 2001 

3. Lasmanis A., Kangro I.- Faktoru analīze/ māc.līdz.-Rīga:SIA Izglītības soļi, 2004 

4. Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. Rīga: Nacionālais apgāds 2005 

Papildliteratūra 

1. Gillies A. – EcelTM for Clinical Governance. – Radcliffe  Medical Press Ltd, 2001. 

2. Beķeris E. Palīgs mācību pētnieciskajā darbā. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2003. 

3. Arhipova I., Bāliņa S., Statistika ekonomikā, Rīga, Datorzinību centrs, 2003. 

4. Arhipova I., Bāliņa S., Statistika ekonomikā, Rīga, Datorzinību centrs, 2003. 

5. Lasmanis A., Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas 

pētījumos, Rīga, Mācību apgāds NT, 1999. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  

1. Research and Theory for Nursing Practice, Springer Publishing Co 

2. Nursing research, Lippincott Williams&Wilkings 
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Klīniskās procedūras specialitātē  

Kursa līmenis 1 

Kursa kods ĀppPr103 

Kredītpunkti  4 

ECTS kredītpunkti 6 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu skaits 160 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits - 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Prakses mērķis ir sniegt studentam praktisko 

pieredzi un zināšanas specialitātē darbā ar 

pacientiem no koledžas atšķirīgā vidē: teorētisko 

zināšanu integrēšanās praksē, savstarpējā 

mijiedarbība; komunikācija darbā ar pacientiem un 

sadarbībā ar personālu; prasmju un iemaņu 

papildināšana specialitātē,  procedūru veikšanā, 

ievērojot pacienta tiesības un izpildot prakses 

standarta prasības; veikto procedūru izpildes 

analīze; iemaņu un prasmju papildināšana klīnisko 

procedūru tehnikā specialitātē, izvirzot individuālus 

mērķus. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: noteikt 

pasākumus pacienta drošas vides nodrošināšanai un 

plānot šo pasākumu veikšanu; veikt vispusīgu 

pacienta novērtēšanu un dokumentēt novērtēšanas 

datus (vitālos rādītājus, antropometrijas datus, 

diurēzi),  

sagatavot konkrēto pacientam nozīmēto 

medikamentu, pārbaudīt medikamentu lietošanas 

noteikumus dažādās situācijās, novērtēt agrīno un 

vēlīno pacienta reakciju pēc medikamenta 

ievadīšanas, veikt nozīmētā medikamenta 

ievadīšanu; veikt brūču primāro ķirurģisko apdari, 

pārsiešanas, imobilizāciju, injekcijas, analīžu 

ņemšanu, veikt pleiras dobuma punkciju un pleiras 

drenas uzlikšanu, veikt vēdera dobuma punkciju, 

urīnpūšļa kateterizāciju, dažādu stomu  aprūpi; 

ievērot aseptikas un antiseptikas noteikumus. 

Pavadīt, transportēt pacientu uz diagnostiskajām un 

ārstnieciskām procedūrām un izmeklēšanām, veikt 



505 

 

procedūras, kas saistītas ar specialitāti. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Karīna Kurtiša 

Priekšzināšanas  VpD111,  112, VpS102, Med106 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Drošas vides nodrošināšana P 10 

2. Pacienta novērtēšana, vitālo rādītāju noteikšana, 

novērtēšana un dokumentēšana 

P 10 

3. Ķirurģisko procedūru veikšana P 40 

4. Medikamentu administrēšana P 40 

5. Klīniskās procedūras traumatoloģijā P 30 

6. Klīniskās procedūras uroloģijā un ginekoloģijā P 10 

7. Klīniskās procedūras neatliekamās situācijās P 10 

5. Ergonomijas pamatprincipu ievērošana pacientu 

aprūpē, imobilu pacientu aprūpe. Pacientu 

transportēšana 

P 10 

 Stundas kopā P 160 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.  

Prakses vērtējumu veido: 

4. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%) 

5. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%) 

6. Prakses aizstāvēšana (40%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un 

praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010 

2. Orļikova G. un Pičkura K. redakcijā Propedeitika.Rīga: RSU, 2006-414 lpp. 

3. Balode A. Laboratoriskā diagnostika. Rīga: Nacionālais apgāds,2008. 

4. Gardovska J., redakcijā, “Ķirurģija”, Rīga 2001. 
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5. Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. III Organisma šķidrumi. Rīga, AML, 1997. 

6. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2008 

7. Purviņš I, Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. Rīga: 3. Izdevums- Farmservis, 2008 

8. Eiropas rokasgrāmata PP apmācībām. LSK, 2008. 

9. Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. Rīga: Nacionālais apgāds 2005 

Papildliteratūra 

1. Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2001 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk 

2. http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingSt

andards.aspx 

 

 

http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk/
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStandards.aspx
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/NursingStandards.aspx
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Prakse specialitātē I 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods AppPr202 

Kredītpunkti  2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

80 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 

- 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Prakses mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju piedalīties 

neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā slimnīcas 

etapā: patstāvīgi veikt pacienta novērtēšanu, šķirošanu, 

neatliekamo stāvokļu diagnostiku, diferenciāldiadnostiku, 

sniegt neatliekamo palīdzību atbilstoši vadlīnijām, nozīmēt 

izmeklējumus un analizēt to rezultātus,  attīstīt 

komunikācijas prasmes ar pacientiem, viņu piederīgajiem , 

NMP brigādes locekļiem, kolēģiem; novērtēt sava darba 

rezultātus. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: patstāvīgi veikt 

neatliekamā pacienta primāro izmeklēšanu,  noteikt darba 

diagnozi, nekavējoties uzsākt netaliekamā stāvokļa 

korekciju, šķirot pacientus atbilstoši prioritātēm, nozīmēt 

terapiju, veikt nepieciešamās manipulācijas, pareizi izvēlēties 

transportēšanas veidu un nodrošināt to, pielietot praksē 

atdzīvināšanas vadlīnijas un citas klīniskās rekomendācijas, 

izmantot medicīniskās tehnoloģijas un aprīkojumu, ievērojot 

drošības tehniku, nodrošināt vitālo rādītāju monitorēšanu, 

aizpildīt medicīnisko dokumentāciju; diagnosticēt un 

dokumentēt bioloģisko nāvi. Students spēj strādāt komandā, 

t.sk.vadītāja lomā, ievērot medicīnas ētikas un deontoloģijas 

principus un likumdošanas aktus, kas reglamentē 

neatliekamās medicīnas jomu.  

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Aleksejs Višņakovs 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Āpp210, Āpp308, Āpp201, Āpp206, 

Āpp213, Āpp207, Āpp307, Med202, Med106, Āpp301, 

Āpp303 
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KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības 

veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ambulatorā neatliekamā palīdzība P 10 

2. Neatliekamā palīdzība politraumas pacientam P 10 

3. Neatliekamā palīdzība traumpunktā P 10 

4. Neatliekamā palīdzība kardioloģiskiem pacientiem P 10 

5. Neatliekamā palīdzība neiroloģiskiem pacientiem P 10 

6. Neatliekamā palīdzība ķirurģijā,uroloģijā un ginekoloģijā  10 

7. Neatliekamā palīdzība toksikoloģiskiem pacientiem  10 

8. Neatliekamā palīdzība terapeitiskiem pacientiem  10 

 Stundas kopā P 80 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.  

Prakses vērtējumu veido: 

4. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%) 

5. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%) 

6. Prakses aizstāvēšana (40%) 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Krieviņa D. redakcijā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. (pieaugušo 

padziļinātā kardio- pulmonālā atdzīvināšana)1.izdevums NMPC Rīga 2003.g. 

2. Vanags I., Daugulis E., Tomiņš P., “Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija”, 

Nacionālais apgāds, Rīga, 2002.g. 

3. D. Krieviņš. Neatliekamā medicīniskā palīdzība 2002.g. 

4. Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un 

praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010 

5. Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija 2008. I. Vanaga ,A. Sondores redakcijā 

6. „ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g. 
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7. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga,2001.g 

8. Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010 

Papildliteratūra 

1. Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Rīga: Jumava, 2001. 

2. Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. SIA Medicīnas apgāds Rīgā. 2008. 

3. “Reanimācija, avansēta sirds un plaušu reanimācija”, 1 -2 daļa, American Heart Association, 

Southwest Medical Teams, 1994.g. 

4. Acute Medicine, D. Sprigings, J. Chambers, Blackwell Science, 2003 

5. Goldfrank`s Toxicologic Emergencies, 2001 

6. Kardioloģija. Informācijas materiāli” Prof.A.Kalvelis,Rīga, 2010 

7 Klīniskā medicīna  Prof.A.Lejnieka redakcijā, Medicīnas apgāds, 2010 

 Oxford Handbook of Acute Medicine”, Oxford  Uneversity press, 2005 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāli: “Latvijas pediatrs”, “Ģimenes ārsts”, “Latvijas ārsts”, “Doctus”, “Kolēģi” u.c. 

2. www.medscape.com ; www.pubmed.com; u.c. 

3. www.nmpd.gov.lv 

4. www.anest.lv 

5. European Journal of Emergency Medicine 

6. Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv) 

 

 

 

 

http://www.medscape.com/
http://www.pubmed.com/
http://www.nmpd.gov.lv/
http://www.anest.lv/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Prakse specialitātē II 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods AppPr203 

Kredītpunkti  10 

ECTS kredītpunkti 15 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

400 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 

- 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Prakses mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju piedalīties 

neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā 

pirmsslimnīcas etapā visu vecuma grupu pacientiem: 

patstāvīgi veikt pacienta novērtēšanu, šķirošanu, neatliekamo 

stāvokļu diagnostiku, diferenciāldiadnostiku, sniegt 

neatliekamo palīdzību notikuma vietā un transportēšanas 

laikā, attīstīt komunikācijas prasmes ar pacientiem, viņu 

piederīgajiem , NMP brigādes locekļiem; novērtēt sava darba 

rezultātus. 

 

 

 

Rezultāti  

 

 

 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: patstāvīgi veikt 

neatliekamā pacienta primāro izmeklēšanu,  noteikt darba 

diagnozi, nekavējoties uzsākt netaliekamā stāvokļa 

korekciju, nozīmēt terapiju, veikt nepieciešamās 

manipulācijas, pareizi izvēlēties transportēšanas veidu un 

nodrošināt to, pielietot praksē atdzīvināšanas vadlīnijas un 

citas klīniskās rekomendācijas, izmantot NMP ekipējumu un 

aprīkojumu, ievērojot drošības tehniku, nodrošināt vitālo 

rādītāju monitorēšanu, aizpildīt medicīnisko dokumentāciju; 

sadarboties ar citiem operatīviem dienestiem; diagnosticēt un 

dokumentēt bioloģisko nāvi. Students spēj strādāt komandā, 

t.sk.vadītāja lomā, ievērot medicīnas ētikas un deontoloģijas 

principus un likumdošanas aktus, kas reglamentē 

neatliekamās medicīnas jomu. Student spēj veikt NMP 

dispečera funkcijas: pieņemt NMP izsaukumus, nosūtīt uz 

notikuma vietu atbilstoša profila brigādi, noslēgt elektronisko 

NMP izsaukuma karti. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Aleksejs Višņakovs 

Priekšzināšanas VpD110, VpD111, Āpp210, Āpp308, Āpp201, Āpp206, 

Āpp213, Āpp207, Āpp307, Med202, Med106, Āpp301, 

Āpp303 
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KURSA PLĀNS 

Nr.p.k. Temats Nodarbības 

veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Ārsta palīga darbs reanimācijas brigādes sastāvā P 96 

2. Ārsta palīga darbs kardioloģiskās brigādes sastāvā P 96 

3. Ārsta palīga darbs intensīvās terapijas brigādes sastāvā P 96 

4. Ārsta palīga darbs ārsta palīga brigādes sastāvā P 96 

5. Ārsta palīga darbs NMP dispečeru dienestā P 96 

 Stundas kopā P 480 

 

 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.  

Prakses vērtējumu veido: 

1. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%) 

2. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%) 

3. Prakses aizstāvēšana (40%) 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1. Krieviņa D. redakcijā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. (pieaugušo 

padziļinātā kardio- pulmonālā atdzīvināšana)1.izdevums NMPC Rīga 2003.g. 

2. Vanags I., Daugulis E., Tomiņš P., “Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija”, 

Nacionālais apgāds, Rīga, 2002.g. 

3. D. Krieviņš. Neatliekamā medicīniskā palīdzība 2002.g. 

4. Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un 

praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010 

5. Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija 2008. I. Vanaga ,A. Sondores redakcijā 

6. „ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g. 

7. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga,2001.g 

8. Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010 
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Papildliteratūra 

1. Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Rīga: Jumava, 2001. 

2. Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. SIA Medicīnas apgāds Rīgā. 2008. 

3. “Reanimācija, avansēta sirds un plaušu reanimācija”, 1 -2 daļa, American Heart Association, 

Southwest Medical Teams, 1994.g. 

4. Acute Medicine, D. Sprigings, J. Chambers, Blackwell Science, 2003 

5. Goldfrank`s Toxicologic Emergencies, 2001 

6. Kardioloģija. Informācijas materiāli” Prof.A.Kalvelis,Rīga, 2010 

7 Klīniskā medicīna  Prof.A.Lejnieka redakcijā, Medicīnas apgāds, 2010 

 Oxford Handbook of Acute Medicine”, Oxford  Uneversity press, 2005 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1. Žurnāli: “Latvijas pediatrs”, “Ģimenes ārsts”, “Latvijas ārsts”, “Doctus”, “Kolēģi” u.c. 

2. www.medscape.com ; www.pubmed.com; u.c. 

3. www.nmpd.gov.lv 

4. www.anest.lv 

5. European Journal of Emergency Medicine 

6. Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv) 

 

 

 

 

 

http://www.medscape.com/
http://www.pubmed.com/
http://www.nmpd.gov.lv/
http://www.anest.lv/
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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

2013.gada 29.augustā 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa nosaukums Kvalifikācijas darbs specialitātē 

Kursa līmenis 2 

Kursa kods ĀppKd201 

Kredītpunkti  8 

ECTS kredītpunkti 12 

Zinātņu nozare vai apakšnozare Medicīna 

Kopējais auditoriju stundu skaits - 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru vai praktisko darba stundu 

skaits 

320 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits - 

 

 

 

Kursa anotācija 

 

 

  

Studiju programmas noslēgumā, izstrādājot kvalifikācijas 

darbu, students: 

demonstrē savas zināšanas, prasmes, zinātniskā darba 

izstrādē ārstniecībā; 

apliecina spēju izmantot teorētiskās zināšanas, lai 

formulētu un risinātu praktiskas problēmas neatliekamā 

medicīniskā palīdzībā, ambulatorā ārsta palīga praksē un  

pamatotu šo problēmu aktualitāti; 

veic pētījumu, apkopo un izanalizē iegūtos rezultātus; 

analizē literatūru un citus izziņas avotus; 

izvirza jautājumu (hipotēzi), pārbauda to un izdara 

secinājumus. 

 

Rezultāti  

 

Students patstāvīgi izstrādā kvalifikācijas darbu un aizstāv 

to. Kvalifikācijas darba tēma ir saistīta ar ārsta palīga 

pamatspecialitāti un tai atbilstošajām ētiskajām normām; 

neatliekamo medicīnisko palīdzību ambulatorajā praksē, 

neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, stacionāru  

neatliekamās medicīniskās palīdzības uzņemšanas klīnikās. 

Kursa apstiprinājuma datums 29.08.2013. 

Kursa autors Aleksejs Višņakovs 

Priekšzināšanas VpS303, VpU203, Āpp218, Āpp217 

 

KURSA PLĀNS  

Nr.p.k. Temats Nodarbības veids  

L, S, P 

Plānotais 

apjoms 

stundās 

1. Temata izvēle. Zinātniskā aparāta veidošana P 40 

2. Sadarbība ar darba vadītāju P 20 

3. Pētniecības bāzes izvēle. Darbs pētniecības bāzē P 60 
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4. Literatūras atlase, sistematizācija, analīze  P 80 

5. Pētījumu datu apstrāde un analīze P 40 

6. Secinājumi un rekomendācijas P 30 

7. Kvalifikācijas darba noformēšana, prezentācijas 

sagatavošana 

P 30 

8. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana P 20 

 Stundas kopā P 320 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 

Studentam jāpamato izvēlētā kvalifikācijas darba tēmas aktualitāte, izvirzītie mērķi, uzdevumi, 

izvēlētā pētniecības metode, hipotēze vai pētījuma jautājums, jāanalizē pētījuma rezultāti, jāsniedz 

secinājumi un priekšlikumi. Sekmīgi jāaizstāv un jāprezentē kvalifikācijas darbs (100%). 

 

LITERATŪRA 

Mācību pamatliteratūra 

1.  Kroplijs A., Raščevska M., Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs, Rīga, Raka, 

2004 

2. Geske A.,Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija.-Rīga; Raka, 2001 

3. Lasmanis A., Kangro I.- Faktoru analīze/ māc.līdz.-Rīga:SIA Izglītības soļi, 2004 

Papildliteratūra 

1. Gillies A. – EcelTM for Clinical Governance. – Radcliffe  Medical Press Ltd, 2001. 

2. Beķeris E. Palīgs mācību pētnieciskajā darbā. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2003. 

3. Arhipova I., Bāliņa S., Statistika ekonomikā, Rīga, Datorzinību centrs, 2003. 

4. Lasmanis A., Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas 

pētījumos, Rīga, Mācību apgāds NT, 1999. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  

1. Research and Theory for Nursing Practice, Springer Publishing Co 

2. Nursing research, Lippincott Williams&Wilkings 
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5. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK) ir valsts akreditēta 

profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledža   īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas veselības aprūpes nozarei nepieciešamo speciālistu izglītošanā  un  

attīsta pētniecību nozarē, lai veicinātu veselības aprūpes kvalitātes pilnveidi. 

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas 2012. gada datiem par studiju kvalitāti, LU RMK 

ieņem augsto 4. vietu, starp studiju programmām, ko piedāvā 58. augstskolas un koledžas visā 

Latvijā. Studiju virzienu programmu saturs  atbilst ES direktīvām 2005/36/EC, tai atbilstošiem 

MK noteikumiem Nr.68 ,,Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas 

un vecmātes porfesionālās kvalifikācijas  iegūšanai” un 2009.gada 24. marta MK  noteikumiem 

Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa 

profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo 

personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” 6. punktā noteiktajām ārstniecības personas 

profesionālajām prasmēm un profesiju standartiem. Koledžas atrašanās lielākajā Latvijas slimnīcu 

kompleksā – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, nodrošina studiju un prakses 

iespējas, kā arī ciešu saikni ar potenciālo darba devēju. 

LURMK attīstība nākamajiem gadiem ir saistīta ar  koledžas kā konkurētspējīgas, mūsdienīgas un 

veselības aprūpes nozares darba tirgus prasībām atbilstošas  pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības iestādes attīstību Latvijas un Eiropas augstākās izglītības telpā. 

LURMK galvenie uzdevumi: Institucionālā attīstība; Studiju un zinātniskās darbības attīstība; 

Starptautiskās sadarbības pilnveide; Infrastruktūras attīstība.  

Studiju virziena programmu  īstenošana un pilnveidošana, pamatojas uz: veselības aprūpes 

stratēģiju; darba tirgus prasībām; Eiropas Savienības prasībām; LURMK darbības un attīstības 

stratēģiju; studentu, darba devēju un profesionālo organizāciju ieteikumiem. Tas rada 

nepieciešamību pēc kvalificētiem, konkurētspējīgiem speciālistiem, kuri nodrošina valsts 

veselības aprūpes stratēģijas mērķtiecīgu realizāciju veselības aprūpes iesaistītās institūcijās. 

Koledžas attīstība tiek regulāri plānota, nosakot nākamā gada  rīcības plānu mērķa 

sasniegšanai. Plānā minēti  konkrēti pasākumi (http://www.rmkoledza.lu.lv/lv/strategija), kas ir 

virzīti uz koledžas ilgtspējas nodrošināšanu, programmu mērķu sasniegšanu,  kā arī darbībām 

iespējamo  risku pārvarēšanai (http://www.rmkoledza.lu.lv/lv/strategija).    

http://www.rmkoledza.lu.lv/lv/strategija
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Pielikumi 
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Pielikums Nr.1 

Vienošanās starp LU Rīgas Medicīnas koledžu un LU P.Stradiņa medicīnas koledžu kopija 
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Pielikums Nr.2 
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Pielikums Nr.3 

  

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA 

 

Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

tālrunis 67042831, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv 

RAKSES NOLIKUMS 

 

                                                                 

APSTIPRINĀTS: 

Latvijas Universitātes Rīgas 

Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

Rīgā,13.10. 2010. 

Protokola Nr.31. 

 

PRAKSES NOLIKUMS 

Rīgā 

2010. gada 25. septembrī.                                                                                 Nr. 

Izstrādāts saskaņā ar Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledža” nolikumu ( LU senāta 28.12.2009.lēmums Nr.307) 

1.Vispārīgie noteikumi 

1.1. Prakses nolikums izstrādāts saskaņā ar MK 15. 08. 2000. Noteikumiem nr. 276 “Mācību 

prakses organizēšanas kārtība”, ar MK 20. 03. 2001. Noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par   

valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, Izglītības likuma 14. Panta 19. 

Punktu, Profesionālās izglītības likuma 23. Panta otro daļu, Augstskolu likuma 10. 
1
 panta pirmo 

daļu, IZM 03.06.2004. apstiprināto ārsta palīga profesijas standartu un māsas profesijas standartu, 

Ārstniecības likuma 50. pantu, pacienta tiesībām, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību. 

1.2. Studiju prakse ir augstākās profesionālās izglītības studiju programmas neatņemama 

sastāvdaļa. 

mailto:koledza@rmkoledza.lv
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1.3.  Prakses ilgums un laiks ir noteikts studiju programmā un studiju kalendārajā grafikā. 

1.4. Nolikums neattiecas uz mācību klīniskām praksēm, kuras ir studiju kursu sastāvdaļa, un kuru 

organizēšanu nosaka Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību. 

1.5. Prakses mērķis – dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju 

programmai atbilstīgu kompetenci un apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas attiecīgas 

jomas speciālistiem, kā arī dot iespēju studentiem iegūt studiju darbu vai kvalifikācijas darba 

izstrādei nepieciešamos datus un veikt pētniecisku darbu.  

1.6.    Prakses uzdevumi tiek noteikti attiecīgo katedru apstiprinātās prakšu programmās. 

1.7. Praksē students veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību, 

sagatavotību, zināšanas un iemaņas, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanu, godīgi pildot 

savus pienākumus, neizpaužot trešajām personām veselības aprūpes institūcijā iegūto 

konfidenciālo informāciju.  

2.Prakses organizēšana 

 

2.1. Par attiecīgas prakses organizēšanu ir atbildīga koledžas direktora vietniece un atbildīgās 

katedras vadītājs.  

2.2. Koledžas direktora vietniece un atbildīgā katedra: 

 izstrādā prakses programmas un prakses dokumentāciju; 

 organizē pirmsprakses seminārus; 

 vada un kontrolē prakses programmas izpildes gaitu; 

 organizē prakses atskaišu aizstāvēšanu un prakses vērtēšanu. 

2.3. Praksi ārpus izglītības iestādes organizē veselības aprūpes institūcijas nozīmēta persona, kura 

iesniedz direktora vietniecei prakses vadītāju darba grafikus 

. 

2.4. Prakses vadītājs veselības aprūpes institūcijā ir darbinieks ar likumdošanas prasībām 

atbilstošu profesionālo un pedagoģisko kvalifikāciju , kuru ar rīkojumu nozīmē veselības aprūpes 

institūcijas vadītājs. 

2.5. Prakses vadītāja pienākumos ietilpst: 

 iepazīšanās ar prakses programmu, mērķiem un uzdevumiem; 

 studenta prakses vadīšana un studenta konsultēšana prakses jautājumos; 

 prakses programmas izpildes gaitas kontrole; 

 prakses dokumentācijas izskatīšana un novērtēšana, 

 studenta sasniegumu novērtēšana 

2.6. Direktora vietniece studentus nosūta praksē uz veselības aprūpes institūcijām, ar kurām 

koledžai noslēgti sadarbības līgumi. Students drīkst iziet praksi citā vietā, ja attiecīgajā veselības 

aprūpes institūcijā ir iespējams realizēt konkrētās prakses mērķus un uzdevumus, un ir saņemta 
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veselības aprūpes institūcijas vadītāja rakstiska piekrišana.Tādā gadījumā tiek noslēgts trīspusējais 

līgums par praksi starp koledžu, prakses vietu un studentu. Par prakses vietu students var 

izvēlēties arī savu darba vietu. Studenta pienākums - saskaņot izmaiņas ar direktora vietnieci ne 

vēlāk  kā 14 dienas pirms prakses sākuma.  

 

3. Prakses materiāla noformēšana, novērtēšana, glabāšana 

 

3.1. Prakses gaitā students aizpilda praksei paredzēto dokumentāciju, paraksta to, saņem no 

prakses vadītāja vērtējumu par praksi un veic pašvērtējumu. Prakses dokumentāciju norādītajā 

termiņā iesniedz atbildīgās katedras vadītājam, kurš organizē un vada prakses ieskaiti. 

3.2. Prakses dokumentāciju uzglabā katedrā 1 (vienu) gadu pēc koledžas beigšanas. 

Šis  nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas koledžas Padomes sēdē. Atzīt par spēku 

zaudējušu: 

2007. gada 20. decembrī Rīgas Medicīnas koledžas Padomes sēdē apstiprināto “Rīgas Medicīnas 

koledžas prakses nolikumu” 

 

Direktores vietniece:                                                          Rūta Bogdanova 
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Pielikums Nr.4 

IZRAKSTS 

 

  

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA 
Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

tālrunis 67042831, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv 

 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas Padomes sēdes 

 

PROTOKOLS Nr.48 

Rīgā,                                                                                               2013.gada 29.oktobrī  

 

Vadītājs: Rūta Bogdanova -  padomes priekšsēdētāja (direktora vietniece) 

Protokolists : Guna Medjāne – sekretārs (vispārējā personāla pārstāvis) 

                       Astra Bukulīte – direktore 

                        Linda Alondere – akadēmiskā personāla pārstāvis 

Maruta Šiliņa –  akadēmiskā personāla pārstāvis 

Irēna Tarelkina – akadēmiskā personāla pārstāvis 

Regīna Barone–SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” aprūpes direktora 

p.i., stacionāra „Gaiļezers” galvenā māsa - Latvijas Māsu asociācijas pārstāvis 

Sarmīte Villere – NMPD RRC vadītāja vietniece operatīvajos jautājumos Latvijas 

neatliekamās medicīnas asociācijas prezidente - profesionālās organizācijas pārstāvis 

Maksims Kostenko – studējošo pārstāvis 

Madara Kauliņa  – studējošo pārstāvis 

Alīna Čirkova – studējošo pārstāvis 

Pieaicinātie:   Raivis Davidsons – personāla speciālists, Madara Macāne – bibliotekas vadītāja 

Nav ieradušies (minot iemeslu):    Sarmīte Villere (darba pienākumi) 

mailto:koledza@rmkoledza.lv
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................................................................................................................................................                                                          

DARBA KĀRTĪBA: 

           1.-2.... 

           3. Studiju virziena pašnovērtējuma un studiju programmu Māszinības un  

              Ārstniecībaziņojuma izskatīšana. 

           4.Dažādi jautājumi 

DARBA REGLAMENTS:  noteikts –  15
00

 - 17
00

 

                                             

Darba kārtības 3.jautājums. 

ZIŅO: 

M. Šiliņa iepazīstina ar prasību izmaiņām studiju virziena un studiju programmu Māszinības un 

Ārstniecība pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā, kā arī  sagatavoto ziņojumu par pārskata periodu. 

DEBATĒS PIEDALĀS: 

      R. Barone, A. Bukulīte, R. Bogdanova, L. Alondere, M. Kostenko 

NOLEMJ: Koledžas padome nolemj apstiprināt pašnovērtējuma ziņojumu, iesaka turpināt  un paplašināt 

sadarbību ar klīniskās prakses bāzēm, vairāk uzmanības pievērst studentu un darba devēju aptaujām, 

veicināt mācību spēku dalību pētnieciskajos projektos, zinātniskos semināros, konferencēs, zinātnisku 

rakstu sagatavošanai, jaunu pārbaudes metožu izstrādei un ieviešanai, arī e-vidē, veicināt studentu 

mobilitāti un pētniecisko darbību. 

 

Vadītājs : …………………………………... 

Protokolists : ………………………………. 

 

IZRAKSTS PAREIZS 
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Pielikums Nr.5 

Linda ALONDERE 

dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1975. 

 

Izglītība:   

2012.-2013. 

2003.-2010. 

2001.-2003. 

1997.-2011. 

1994.-1997. 

1990.-1994. 

Profesionālā bakalaura studijas LU Medicīnas fakultātē 

Pedagoģijas doktorantūras studijas LLU IMI  

Pedagoģijas maģistrantūras studijas LLU IMI 

Māszinību studijas RSU/AML 

Mācības LU Rīgas Medicīnas koledžā (Rīgas 5.medicīnas skola) 

Mācības Bauskas 1.vidusskolā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskais grāds: 

Pedagoģijas maģistrs  

Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē  

Māszinību grāds 

 

 

Darba gaitas: 

2011. – pašlaik Docente, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK)  

2007. – 2013. Studiju daļas vadītāja,  LU RMK 

2004. – 2010. Lektore, LU RMK 

2005. – 2007. Tālākizglītības daļas vadītāja, LU RMK (Rīgas Medicīnas koledža) 

2005. – 2007. Stundu pasniedzēja, LLU IMI  

2003. – pašlaik Stundu pasniedzēja, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte 

2002.- 2003. Vecākā māsa instruktores darbam, RAKUS klīnika „Gaiļezers”  

2002.- 2004.  Stundu pasniedzēja, LU RMK (Rīgas 5.medicīnas skola) 

1998. -  2003. Māsa (medicīnas māsa), RAKUS klīnika „Latvijas Onkoloģijas centrs”   

1997. – 1999.  Audzinātāja, Mežotnes internātvidusskola 

 

Zinātniskā darbība un  publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem): 

Uzstāšanās konferencēs 

1. „Internās aprūpes māsas pamatspecialitātes studentu gatavība klīniskai praksei” 4. starptautiskajā 

zinātniski-praktiskajā konferencē „Aktualitātes veselības apr''upes izglītības pinveidē: mūsdienas 

un nākotne”, Rīga, 18.10.2013.  

2. "Gatavības pašnovērtējums internās aprūpes māsas praksei" 3. Māsu, vecmāšu un ārstu palīgu 

kongress, Rīga, Latvija, 18.09.2013. 

3. "Cognitive Function Asessment of Medical College Students"  starptautiskā zinātniskā simpozijā  

"Nursing of the  21st Century in the Process of Changes", Nitra, Slovak Republic, 12.09.2013. 

4.  „Studies Expectations And Readiness For 1
-St

 Year Students  in Study Programme „Nursing”/ 

Экспектации и готовность 1 курса к обучению по программе „Сестринское дело”. 

Internatrional Sceintific Conference „Higer Education Studies: Challenges and Opportuniteis”, 

Šiauliai State College, Lithuania, 26.04.2012.  

5.  „Jauniešu gatavības studijām kritēriju izstrādes teorētiskie un praktiskie principi”. 3. 

starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības 

pinveidē: mūsdienas un nākotne”, Rīga, 11.-12.11.2010.  
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6. „The Nursing Choice Motives” . VIII International Nursing Symposium „Nursing Research and 

Evidence Based Practice”./Faculty of Health Studies University of Ostrava, Department of 

Nursing and Midwifery. – Ostrava: Universitas Ostraviensis, 15
th 

April  2010  

7. „Jauniešu vispārējā veselības stāvokļa un maņu orgānu darbības pāsnovērtējums”, Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmijas Starptautiskā zinātniskā konference Sporta zinātnē, 2010.gada 8.aprīlis. 

8. „Ekoloģiskā pieeja māsu izglītībā” – RAKUS klīnika „Gaiļezers” 6.zinātniski pētnieciskā 

konference „Aktualitātes māsu izglītībā un praksē”, 2009.gada 3.marts. 

9. „Izglītības paradigma māszinībās ekoloģiskā skatījumā”. 2. Latvijas Māsu un vecmāšu kongress, 

2009.gada 18.-19.jūnijs. 

Publikācijas  

1. Alondere L., Valevica E., Bukulīte A., Voita D. Cognitive Function Asessment of Medical 

College Students// International Symposium  "Nursing of the  21st Century in the Process of 

Changes", Nitra, Slovac Republic, 2013.   

2. Alondere L., Pēks L. Jauniešu gatavības studijām kritēriju izstrādes teorētiskie un praktiskie 

aspekti.// 3. starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes 

izglītības pinveidē: mūsdienas un nākotne”, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 8. - 16.lpp.  

3. Alondere L. The Nursing Choice Motives. VIII International Nursing Symposium „Nursing 

Research and Evidence Based Practice”./Faculty of Health Studies University of Ostrava, 

Department of Nursing and Midwifery. – Ostrava: Universitas Ostraviensis, 15
th 

April  2010,  6.-

13.pp.  

4. Alondere L. Profesionālās gatavības veidošanās Māszinību studijās (Development of Professional 

Preparedness in Nursin Studies)//Rural Environment. Education. Personality. (REEP) 

Proceedings of the 4th International Scientific Conference. No.4 , May 29
th
-30

th
, 2009, Jelgava, 

403. – 411.pp.    

5. Pēks L., Alondere L., Renigere R. Māsa un pacients ekoloģiskajā skatījumā – izglītība un aprūpe. 

Sērija: Izglītības ekoloģija. Jelgava, 2008. – 50 lpp.  

6. Pēks L., Alondere L., Renigere R. Māsa un pacients ekoloģiskajā skatījumā.//Latvijas Māsa, 

Nr.5, 2008., 14. – 16.lpp.  

7. Alondere L., Buceniece I. Māszinību programmas 1.kursa studiju atbalsta modeļa izstrādes 

pamatojums.//2.starptautiskā zinātniski-pētnieciskā konference „Pētniecība kā studiju un prakses 

virzītājs veselības aprūpē” 2007.gada 25.-26.oktobris, Rīga. Rīga: Rīgas Medicīnas koledža, 18. – 

22.lpp. 

8. Alondere L., Buceniece I. The Motivation of the worked out support Model of the 1
st
 year 

Studies.//2.starptautiskā zinātniski-pētnieciskā konference „Pētniecība kā studiju un prakses 

virzītājs veselības aprūpē” 2007.gada 25.-26.oktobris, Rīga. Rīga: Rīgas Medicīnas koledža. 23.– 

27.pp. 

9. Roga D., Alondere L. Slaugytojų rengimo sistema Latvijoje.// Tarptautinė mokslinė – praktinė 

skirta slaugos specialistams“ Slauga: Mokslas ir Mokymasis” 10. - 11.05. 2007., Vilnius, 42.- 43 

p. – stenda referāts   

 

 

Pedagoģiskā darbība:  

 „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās 

veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” 

2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109 - Pedagogs – starpnozaru profesionāļu grupas 

dalībnieks – 2012.septembris – 2013.jūnijs 

 lekciju vadīšana ESF fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.3. 

papildinājuma aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju 

personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības aprūpes 
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un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai 

attīstībai” internās aprūpes māsas pamatspecialitātes ietvaros. – 2010 – pašlaik 

 lekciju vadīšana ESF fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.3. 

papildinājuma aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju 

personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības aprūpes 

un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgais 

attīstībai”  - Māsas profesionālās darbības atjaunošana. – 2010. – 2011.g.  

 Erasmus apmaiņas programmas ietvaros vadītas lekcijas. „Patient Care with Digestive Disorders” 

Vilnus College of Higer Education.  09.11.-10.09.2011.  

 Erasmus apmaiņas programmas ietvaros vadītas lekcijas. „Physical examination of patient – 

palpatio, inspectio”. Vilnus College of Higer Education.  11.02.-15.02.2008. 

Docētie/vadītie studiju kursi: 

 Aprūpes process (2 KP) – LU RMK 

 Pacientu novērtēšana (2 KP) – LU RMK 

 Aprūpe veselības traucējumu gadījumos (2 KP) – LU RMK  

 Praktiskā ētika (4 KP) - LU 

 

Organizatoriskais darbs (par pēdējiem 6 gadiem): 

1) 4. starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības 

pinveidē: mūsdienas un nākotne” (Rīga, 2013.gada 17.-18.oktobris) organizācijas komitejas 

locekle 

2) Vadītājs zinātniski pētnieciskajam projektam „Gatavība studijām un kognitīvo funkciju 

attīstības dinamika studiju programmu „Māszinības” un „Ārstniecība” studentiem” – 

01.01.2013. – 31.12.2013.   

3) Pētnieks zinātniski pētnieciskajā projektā  „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

absolventu nodrošinājums darba tirgū reģionālajā un sociāli etniskajā aspektā: 2007.-

2011.gadu analīze” – 01.01.2012. – 31.12.2012. 

4) Dalība projektā „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana 

garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un 

jauniešiem”   Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109  

5) Dalība starptautiskajā Leonardo da Vinci programme Pilot Project “Digital Compendium: 

Innovative Learning Materials for Remote Tutoring”. No.LT/04/B/F/PP/171018  

6) 1.starptautiskās zinātniski-pētnieciskās konferences „Māszinības kā vērtība mainīgā 

izglītības telpā” (Rīga, 2005.gada 14.oktobris) organizācijas komitejas locekle  

7) 2. starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences „Pētniecība kā studiju procesa un prakses 

virzītājs veselības aprūpē” (Rīga, 2007.gada 25. – 26.oktobris) organizācijas komitejas 

locekle 

8) 3. starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības 

pinveidē: mūsdienas un nākotne” (Rīga, 2010.gada 11.-12.novembris) organizācijas 

komitejas locekle 

 

Profesionālā pilnveide (par pēdējiem 6 gadiem): 

1) Veselības, sociālās aprūpes un skaistumkopšanas pakalpojumu nozares veselības un sociālās 

aprūpes apkšnozares profesionālo mācību priekšmetu pedagoģu un prakses vadītāju stažēšanās 

Satakunta University of Applied Science, Pori, Finland, 22.09.-27.09.2013. 

2) Staff Mobility Training „Competence Germany and Networking GerN” – Berlīne (Vācija) 15.04. – 

20.04.2012. 

3) Tālākizglītības kursu „E-izglītības vides MOODLE un e-žurnāla MyKoob ieviešana profesionālajā 

izglītībā” apmeklējums 2012.gada septembris 

4) Baltic Info Days. Erasmus Mundus and Tempus. Vļņa, Lietuva, 09.- 10.11.2011. 

5) Infomācijas meklēšana elektroniskajos resursos. 17. – 19.02.2011. 

6) Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un praksē. 27.10. – 29.10.2010. 
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7) Mūsdienīgas brūču aprūpes nodrošināšana. 11.09. – 12.09.2010. 

8) Zinātniski-praktiskā konference „21.gadsimts – jaunu zināšanu un tehnoloģiju 

laikmets”./P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža. 2007.gada 23.-24.novembris. 

9) Zinātniski – pētnieciskā konference „Klīniskā prakse – māsu pētniecības pamats”./SIA „Vidzemes 

slimnīca”. 2007.gada 30.novembris. 

10) International Scientific – Practical Conference „Innovative Technologies for Professional 

Development of Health care Specialists”./Faculty of Health care of Vilnius College. 26.-

27.03.2007. 

 

 

 

2013-11-29                                                                     Mācībspēka paraksts  
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Lilija ANTOŅĒVIČA 
dzīves un darba gājums 

  

 

Personas dati  

Vārds, Uzvārds Lilija Antoņēviča 

Dzimšanas datums 1966. gada 25. septembris 

Adrese Lubānas 56 – 81, Rīga, LV – 1073 

Tālrunis 2 649 12 53 

 

 

Izglītība:   

2007. – 2009.Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību fakultāte, Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē 

2001. – 2004.Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību fakultāte, Māsas grāds 

1986. – 1988.Rīgas 5. medicīnas skola, medicīnas māsas kvalifikācija 

 

Darba gaitas: 

2008. - pašlaik VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, Aprūpes departaments - direktora 

vietniece 

2008. – pašlaik. RAKUS Stacionārs „Gaiļezers” Rokas un plastiskās ķirurģijas nodaļa , māsa 

1999. – pašlaik. Latvijas Universitātes, Rīgas Medicīnas koledža – asistents 

2001. – 2008 Latvijas plastiskās un rekonstruktīvās mikroķirurģijas centrs – virsmāsa 

1998. – 2001 Klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers”, Mikroķirurģijas nodaļa – virsmāsa 

1997. – 1998 Klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers”, Mikroķirurģijas nodaļa – māsa 

1988. – 1997. Klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers”, Pulmonoloģijas nodaļa – māsa 

1987. – 1988 Klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers” Pulmonoloģijas nodaļa, sanitāre 

 

Pedagoģiskā darbība:  
Praktisko nodarbību vadīšana LU Rīgas Medicīnas koledžas Māszinību un Ārstniecības fakultātes 

studentiem. Diplomdarbu vadīšana LU Rīgas Medicīnas koledžas un Rīgas Stradiņa universitātes 

Māszinību fakultātes studentiem. 

Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Eiropas Sociālā fonda projekta «Veselības aprūpes un 

veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai» 

mācību materiāla izstrāde „Mūsdienīgas brūču aprūpes nodrošināšana”, 2010. Informatīvs atbalsts mācību 

metodiskā materiāla izstrādē „Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un 

praksē” , 2010Kvalifikācijas darbs specialitātē 8 KP 

Standarta „Ķirurģijas aprūpes māsa” Latvijas izglītības klasifikācijā (kods Nr. 44) EKI 6. līmenim 

atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences aprakst izstrāde.2011.(RSU). 

Dalība Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību fakultātes Ķirurģijas aprūpes māsu specialitātes valsts 

eksāmenos. 2010.2011. gadā Valsts komisijas priekšsēdētāja. 2012.2013. komisijas locekle. 

 

Valodu zināšanas: 

Latviešu – dzimtā, krievu – pārvaldu brīvi, angļu – pārvaldu sarunu valodas līmenī. 

 

 

 

 

 

Datora Prasme 

Windows 95/98/2000 vide, MS Word, MS Internet Exporer, Opera, MS Excel, MS Outlook, MS 

PowerPoint. 
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Papildus izglītība 

2011. Latvijas Universitāte. Profesionālās pilnveides izglītības 

programmu „Diabēta pacienta aprūpes māsas praksē.” Apliecība. 

2010. Privātajā profesionālās pilnveides izglītības iestādē „DARBA 

VIDE”. Profesionālās pilnveides izglītības programmu „Darba 

aizsardzība un drošība”. Apliecība. 

2005. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 

Pedagoģijas nodaļa „Augstskolas didaktika: teorija un prakse”, 

sertifikāts. 

2004. Iegūta „B” kategorijas autovadītāja apliecība 

2000. Iegūts sertifikāts ķirurģijas māsas specialitātē 

1998. SIA „Grāda” datorzinību kursi.. Apliecība 

 

Profesionālā pilnveide: 

 Starptautiska konference ,,Kvalitatīva veselības aprūpe. Latvijā Eiropā ”, 2013.gada 31.oktobrī. 

PVO Eiropas Reģionālā biroja, Pacientu Ombuds, LR Veselības ministrijas, RSU un Latvijas Ārstu 

biedrība; 

 Kongress„Trešais Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress” ,2013.gada 18.-20. 

septembris.  Latvijas Māsu asociācija; 

 Konference „Sirds veselība – doma par rītdienu!”, 2013.gada 25.aprīlī. LU P. Stradiņa medicīnas 

koledža; 

 Konference „Traumu guvuša pacienta ārstēšanas un aprūpes aktualitātes”, 2013.gada 

11.aprīlī.Latvijas Māsu asociācija; 

 Konference „Aktualitātes neiroloģijā un neiroķirurģijā”, 2013.gada 20.martā. „Paula Stradiņa 

klīniskā universitātes slimnīca ”; 

 Konference „Rīgas Stradiņa universitāte 12.zinātniskā konference”, 2013.gada 21.22.martā. Rīgas 

Stradiņa universitāte; 

 Konference „Krūts vēža pacientu aprūpe multidisciplinārā komandā”, 2012.gada 19.decembrī. 

„Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca ”; 

 Kursi „Padziļinātā  kardiopulmonālā reanimācija. Slimnīcas etaps”, 2012.gada 12.-14.decembrim. 

ESF projekta realizētājs: LU P. Stradiņa medicīnas koledža; 

 Konference „Māsu prakse aktualitātes pulmonoloģijā un kardioloģijā”, 2012.gada 23.martā. „Paula 

Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca ”; 

 Kursi „Praktiskā transfuzioloģija māsām”, 2012.gada  5.-6.janvāris. ESF projekta realizētājs: LU P. 

Stradiņa medicīnas koledža; 

 Kursi „Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā”, 2011.gada 12.-

14.janvāris. ESF projekta realizētājs: LU Rīgas Medicīnas koledža; 

 Kursi „Vēdera dobuma ķirurģiskās saslimšanas”, 2011.gada 14.15.februārī. Rīgas Austrumu 

klīniskā universitātes slimnīca; 

 Konference „Pacientu drošība, ar veselības aprūpi saistītās infekcijas, mikroorganismu rezistence: 

jauni izaicinājumi Latvijai un Eiropai”, 2011.gada 13.aprīlī. PVO Eiropas Reģionālā biroja, 

Pacientu Ombuds, LR Veselības ministrijas, RSU un Latvijas Ārstu biedrība; 

 Konference „Brūču menedžments māsu praksē”, 2011.gada 17.maijā. „Paula Stradiņa klīniskā 

universitātes slimnīca ”; 

 Kongress „XXIII Nordic – Baltic Congress of Cardiology ”, 2011.gada 16.-18.jūnijā. European 

Society of Cardiology; 

 Kursi „Veselības aprūpes un veicināšanas institūcijās iesaistītā personāla izglītošana pacienta 

tiesību aktuālajos jautājumos”, 2011.gada  11.-14.novembris,  ESF projekta realizētājs: Latvijas 

Ārstu biedrība; 

 Kongress „The  5th Gastroenterology  Congress of Latvia”, 2011.gada 12.novembrī.Scandivian 

Baltic Pancreatic Club; 

 Konference „ Gastroenteroloģija. Diētas nozīme cilvēka dzīvē”, 2011.gada 17.maijā. „Paula 

Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca ”; 
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 Seminārs. „Trombifīlijas diagnostika un ārstēšana”, 2010.gada 30.novvembrī.  „Paula Stradiņa 

klīniskā universitātes slimnīca ” un SIEMENS Osakeyhtio Latvijas filiāles Diagnostikas nodaļa; 

 Kursi „ Pacientu aprūpe mājās”, 2010.gada 26.-28.novembrim,  ESF projekta realizētājs: LU Rīgas 

medicīnas koledža; 

 Konference „Endoskopijas terapijas iespējas pacienta sagatavošanai aknu transplantācijai”, 

2010.gada 21.maijā; 

Kursi „Mūsdienīgas brūču aprūpes nodrošināšana”, 2010.gada 17.- 18.decembrim. ESF projekta 

realizētājs: LU Rīgas Medicīnas koledža 
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Gaļina BIKSONE 

dzīves un darba gājums 

 

DZIMŠANAS GADS: 1947 

 

Izglītība: 
2001.09. – 2001.12 . - LU pedagoģijas un psiholoģijas institūts (sociālā pedagoģija maģistra grāds) 

1967-1974  - Studijas Rīgas Medicīnas institūtā (ārsta diploms)  

1963-1966  - Studijas Latvijas VAM Ventspils medicīnas skolā (medicīnas māsas diploms) 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskais grāds : 

2001. Sociālā pedagoģija maģistra grāds 

1974. Ārsta grāds 

 

Amati:  

Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžas docente no 2005. gada 

Rīgas medicīnas koledžas lektore  

 

Darba gaitas: 

2005.09. – līdz šim brīdim  Latvijas Universtātes Rīgas Medicīnas koledža docente 

2003.09. – līdz 2009.02. - LU medicīnas fakultātes farmācijas maģistra studiju programmas lektore 

2000.09. – 2007.  - Starptautiskā kosmetoloģijas koledža farmakoloģijas pasniedzēja 

2000.02. – 2006.07. - LU medicīnas fakultātes māszinību docētāju grupā lektore  

2003.09. – 2006. 01. -  Rīgas Stradiņa universitātes māszinību fakultātes lektore  

1998.07. –– 2009. -  Medicīnas profesionālās izglītības centra pēcdiploma  apmācības nodaļas lektore 

lekciju ciklos un praktiskās  nodarbībās “Klīniskā farmakoloģija un pacientu aprūpe” māsām, feldšeriem, 

vecmātēm. 

1981.09. – līdz 2005.09. -  Rīgas medicīnas koledžas lektore 

1982 – 1996. -       Rīgas pilsētas “Gaiļezera” slimnīcas kardioloģijas nodaļas ārste             

1978.04. – 1981.09. -  Daugavpils rajona centrālās slimnīcas slimnīcas terapeitiskās nodaļas vadītāja, 

galvenā rajona terapeite 

1974.09. - 1978.04. -  Subates pilsētas slimnīcas terapeitiskās nodaļas vadītāja 

 

 

Akadēmiskā/zinātniskā darba stāžs - 33 gadi 

 

Zinātniskā darbība un  publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem): 

2013.10. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža 4. Starptautiskā zinātniskā konference. Piedalījos 

ar referātu un tēzēm. „Konsultācijas algoritmi kā pieaugušo apmācību forma.” Līdzautors Atis Behmanis, 

RSU farmācijas programmas doktorants.  

Grāmata Gaļina Biksone, Atis Behmanis „Solis pa solim pacientu konsultēšanā 2. 

Zāļu lietošana un ar to saistītās aprūpes”, Rīga2013. g 

2011. Grāmata Gaļina Biksone, Atis Behmanis „Solis pa solim pacientu konsultēšanā”. Rīga 

2011. 05 – Piedalījos LU RMK studentu zinātniski - praktiskā konferencē. Sagatavoju otra kursa divas 

studentes - ārsta palīgus  ar referātu.  

2010. 11- Piedalījos LU RMK studentu zinātniski - praktiskā konferencē. Sagatavoju otra kursa septiņus 

studentus ar referātiem. 

2010. 11 – Piedalījos 3. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības 

pilnveidē: mūsdienās un nākotnē”ar referātu un tēzēm. „Algorims kā pasniegšanas metode un izziņas 

materiāls, kas palīdzēs sakārtot un padziļināt jau esošas studentu zināšanas pacienta ārstēšanai, aprūpei un 



562 

 

konsultēšanai nepieciešamā loģiskā sistēmā ”. Līdzautors Atis Behmanis, RSU farmācijas programmas 

doktorants.  

2008. 11 - Piedalījos Sokrates/Erasmus akadēmiskā personāla apmaiņas programmas ietvaros Viļņa 

koledžā no 25.11.2008 līdz 28.11.08. 1. kursa studentiem „Klīniskā farmakologija un medikamentozā 

aprūpe” studiju kursā nolasīju vieslekcijas: 

1. Sāpju novēršana un pacientu medikamentozā aprūpe 

2. Antibakteriālā terapija un pacientu medikamentozā aprūpe 

2008. 11. - Piedalījos ERASMUS/SOKRATES projektā pedagogu apmaiņas programmā ar tēmu „Kās  

jāzina medicīnas māsai par pretsāpju līdzekļu lietošanu hronisko sāpju gadījumā?” 

2008.  autordarbs G. Biksone Grāmata “Medikamentozā ārstēšana un aprūpe”, otrais papildinātais 

pārstrādātais izdevums, Rīga   

2002.  autordarbs  G. Biksone Grāmata “Medikamentozā ārstēšana un aprūpe”, Rīga   

1998.  autordarbs G. Biksone Grāmata “Klīniskā farmakoloģija un pacientu aprūpe”, Rīga 

Konferenču tēzes: 1 

 

Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem): 

Studiju kurss „Klīniskā farmakoloģija un pacientu aprūpe” - Māszinības, 3 KP 

Studiju kurss „Klīniskā farmakoloģija un farmakoterapija” - Ārstniecība, 3 KP 

Medikamentozā aprūpe, Ārstniecība, 2 KP 

Vadītie kvalifikācijas darbi (katru gadu 3-4 darbi un 3-4 recenzijas) 

Izstrādātie studiju kursi – sk. augšā studiju programmās  Māszinības un Ārstniecība 

 

 

Organizatoriskais darbs (par pēdējiem 6 gadiem): 

Organizēju patstāvīgo darbu sistēmu 

Organizēju klīniskās prakses 3. kursa ārstu palīgiem sadarbībā ar RKUS uzņemšanas nodaļas speciālistiem 

Organizēju rakstiskos pārbaudījumus E- vidē studiju programmās  Māszinības un Ārstniecība 

Regulāri organizēju anketēšanu 

 

Profesionālā pilnveide (par pēdējiem 6 gadiem): 

23.09.2013.-25.10.2013., Stažēšanās - RAKUS stacionārs Gaiļezers 40 stundas 

2013.06.-2018.06.  – tiesības praktizēt par internisti (sertifikāts (sertifikāts Numurs A-62497)) 

2013.06.-2018.06.  – tiesības praktizēt ārsta profesijā (reģistrācijas apliecība Numurs 1-06094710123) 

2007.- līdz šim brīdim realizēju profesionālās pilnveides programmu „Farmaceitiskā aprūpe”  

(tālākizglītības programmas autore un vadītāja) 

 

 

 

 

 

 

Informācija par profesionālās kvalifikācijas formālās un neformālās tālākizglītības pasākumiem 

Nr. 

p.k. 

Izziņas 

numurs 

Pasākuma 

organizators 
Pasākuma nosaukums 

Pasākuma 

norises 

datums(-i) 

Stundu/ 

tālākizglītības 

punktu skaits 

1.  LIB sēde 

Hroniskas sirds mazspējas 

iemesli un attīstības 

modeļi 

30.01.2009 3.00 
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2,  LIB sēde 

Dažādu algoritmu izvēles 

pamatojums pacientiem ar 

metabolo sindromu un 

2.tipa cukura diabētu 

24.04.2009 3.00 

3.  LIB sēde 
Vai smēķēšana tiešām ir 

tik kaitīga kā runā? 
15.05.2009 3.00 

4.  LKB sēde 
Sirds ritms un frekvence 

kardiologa skatījumā 
29.05.2009 3.00 

5.  LIB sēde Viss par HOPS 27.11.2009 3.00 

6.  LIB sēde 

Gripa. Antibakteriālās 

terapijas merķiecīga 

izmantošana 

pulmonoloģijā, 

nefroloģijā, 

gastroenteroloģija.  

26.02.2010 3.00 

7.  

Gremošanas 

slimību centrs, 

LIB, ģimenes 

ārstu asociācijas 

Pasaules Digestīvās 

veselības diena, 2010 
28.05.2010 3.00 

8.  LIB sēde 

Neskaidras ģenēzes 

drudzis pneimonologa un 

infektoloģa skatījumā, 

hematoloģijā, 

reimatoloģijā,  nefroloģijā 

29.10.2010 4.00 

9.  LIB sēde 
Iekaisums internajā 

medicīna 
26.11.2010 3.00 

10  LIB sēde Viss par vitamīnu D 5.11.2010 5.00 

11  LIB sēde 
Sirds slimību agrīnas 

diagnostikas iespējas 
11.01.2011 3.00 

12  LIB sēde 
Sāpes galvā, sirdī, 

mugurā, locītāvās, vēderā 
25.02.2011 3.00 

13  LKB sēde 

Antitrombotiskās 

terapijas simtgade – 

aizejošā un nākošā 

11.02.2011 2.5 

14  LIB sēde 
Endokrīnas problēmas 

internajā medicīnā 
02.04.2011 4.7 

15 
MD2011/0

19-1713 

Tālmācības 

projekts Evisit 

"Cik svarīgi ir skaitīt 

pulsu?" Lektors/-e 

Trušinskis Kārlis, Dr. 

2011. gada 25. 

jūlijā 
0.80 

16 
MD2012/0

48-3996 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Ādas un tās derivātu 

sēnīšinfekciju klīniskie un 

ārstnieciskie aspekti. 

Hartmane Ilona, 

Asoc.prof.. 

10.02.2012 1.00 

17 
MD2012/0

13-4993 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Ultravioletā starojuma 

ietekme uz cilvēka ādu. 

Kusiņa Inta, Dr. 

14.04.2012 1.00 

18 
MD2012/1

39-5915 

Tālmācības 

projekts Evisit 
'Jaunie' antikoagulanti 04.07.2012 0.56 
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19 
MD2012/1

09-5948 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Kas ir svarīgi, ārstējot 

slimnieku pēc akūta 

koronārā sindroma un 

stenta implantācijas? 

08.07.2012 1.40 

20 
:MT2012/1

71-7204 
LIB sēde  

Viss par aspirīnu jeb 

primārā un sekundārā 

profilakse 

28.09.2012 5.00 

21 
MD2012/1

33-7406 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Osteoartrīts: mīti un 

patiesības 

Andersone Daina, 

Asoc.prof., Dr.med., 

Dr.hab.med. 

18.10.2012 1.00 

22 
MD2012/0

62-7780 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Trīs vienā! Jauna iespēja 

hipertensijas kontrolei 

Raibarts Jānis, Asoc.prof. 

19.11.2012 0.67 

23 
MD2012/0

44-7781 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Arteriālā hipertensija kā 

sabiedrības veselības 

problēma 

Dzērve Vilnis, Dr. 

19.11.2012 0.50  

24 
MD2012/1

45-7864 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Preeklampsija un arteriālā 

hipertensija 

Rezeberga Dace, 

Asoc.prof. 

25.11.2012 0.60 

25 
MT2012/1

90-8227 
LIB sēde  

Cukura diabēta ārstēšanas 

iespējas internista praksē 
30.11.2012 4.00 

26  

Latvijas 

osteoporozes un 

Kaulu metabolo 

slimību asociācija 

un Latvijas 

reimatologu 

asociācija 

Osteoartrīta un 

osteoporozes ārstēšanas 

jaunākie aspekti 

19.10.2012 3.00 

27 
MD2012/0

42-8439 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Neslēpsim nekontrolētu 

hipertensiju zem 

reizistentas hipertensijas 

Lejnieks Aivars, Prof. 

08.12.2012 0.80 

28 
MD2012/1

47-8444 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Antihipertensivās 

terapijas patoģenētiskais 

pamatojums grūtniecei 

Raibarts Jānis, Asoc.prof. 

08.12.2012 0.56 

29 
MT2013/2

09-0129 
LIB sēde  

Dzelzs deficīta anēmija 

kā problēma medicīnā 
25.01.2013 4.00 

30 
MT2013/2

20-0753 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Vasodilatējošie beta 

blokatori 

Raibarts Jānis, Asoc.prof. 

02.02.2013

  
1.00 

31 
MT2013/1

17-0764 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Par antibakteriālajiem 

līdzekļiem 

Purviņa Santa, Dr. med., 

Asoc.prof. 

02.02.2013

  
0.77 

33 
MT2013/2

15-0872 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Ziemā mūs sagaida ne 

tikai vīrusu iesnas 

Cīrule Ieva, Dr. 

06.02.2013 0.60 
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34 
MD2013/1

96-0879 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Reimatoīdā artrīta 

diagnostika un ārstēšana 

Andersone Daina, 

Asoc.prof., Dr.med., 

Dr.hab.med. 

06.02.2013 1.00 

35 
MD2013/1

68-0881 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Arteriālās hipertensijas 

pacientu izvērtēšanas 

aktualitātes 

Latkovskis Gustavs, 

Asoc.prof., FESC 

06.02.2013 1.33 

36 
MD2013/1

95-2053 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Kā samazināt aspirīna un 

NSPL izraisītās 

gastrointestinālās 

asiņošanas? 

Leja Mārcis, Asoc.prof. 

27.02.2013 0.88 

37 
MD2013/1

86-2248 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Aspirīns - vēsture un 

darbības principi jeb 

Aspirīns nekad nenoveco 

Lejnieks Aivars, Prof. 

02.03.2013 0.67 

38 
060947-

10123 

Tālmācības 

projekts Evisit 

'Sēkšana' bērniem un ar to 

saistītās slimības. Vai tā ir 

astma? 

Grantiņa Ineta, Dr. 

09.03.2013 0.70 

39 
MT2013/2

50- 8775 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Jauni un citādi hormoni 

ginekologa arsenālā. 
Vasaraudze Ineta, Dr. 

29.08.2013 0.70  

40 
MT2013/3

12-9547 

LIB sēde 

20.09.2013 

Jauns horizonts insultu 

profilaksē mirdzaritmijas 

pacientiem 

20.09.2013

  
5.00 

41 

: 

MT2013/3

28-1763 

LIB un LHB sēde 

25.10.2013 

JAUNAS IESPĒJAS 

HIPERTENSIJAS 

ĀRSTĒŠANĀ: ARTĒRIJU 

STĪVUMA DIAGNOSTIKA 

UN TREŠĀS PAAUDZES 

BETA BLOKATORU 

IZMANTOŠANA 

KOMBINĒTAJĀ TERAPIJĀ 

25.10.2013 3.55 

42 
MT2013/2

87-3333 

Tālmācības 

projekts Evisit 

BAB vieta kardioloģijas 

praksē jaunāko datu gaismā. 

...un kas jauns Aritmijās? 

Kalējs Oskars, Asoc.prof. 

18.11.2013 1.00 

43 
MT2013/2

96-3345 

Tālmācības 

projekts Evisit 

Antihipertensīvo līdzekļu 

izvēle kardiovaskulārai 

profilaksei 2013. gada 

Eiropas vadlīniju gaismā 

Latkovskis Gustavs, 

Asoc.prof., FESC 

19.11.2013 1.30 
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Doc. Rūta BOGDANOVA 
dzīves un darba gājums 

Dzimšanas gads: 1955 

 

Izglītība: 
2003. - 2005. Maģistrantūra LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 

1980. - 1981. Internatūra RMI 

1974. - 1980. Studijas RMI Ārstniecības fakultātē 

 

Akadēmiskais grāds, zinātniskais grāds, akadēmiskie nosaukumi: 
2005. Rīgas Medicīnas koledžas docente 

2005. Izglītības zinātņu maģistrs izglītības vadībā 

1981. Akušieris-ginekologs 

1980. Ārsta grāds 

 

Darba gaitas: 

2010. – direktores vietniece Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā 

2005. -  docente 

2004. - 2009. direktores vietniece prakses jautājumos Rīgas Medicīnas koledžā 

1988. – 2004.  direktores vietniece praktiskajā apmācībā Rīgas 5.medicīnas skolā 

1981. – 1988. pasniedzēja Rīgas 5.medicīnas skolā 

 

Zinātniskā darbība un publikācijas: 

Priekšlasījums par pētījumu „Sharing knowledge and experiences-education system in Latvia and 

Portuguese, curriculum for physicians assistant study programme”:Internacional emergency medicine 

Week at Polytechnic Institute of Leiria, 2011; 

Priekšlasījums par pētījumu „Sharing knowledge and experiences-nursing and physician assistant studies at 

Riga medical college of the University of Latvia and at Jagiellonian University  Collegium medicum 

Cracow, different directions of  internacional cooperation”  2012; 

Priekšlasījums par pētījumu “Nursing and physician assistant studies at Riga medical college of the 

University of Latvia and studies possibilities at Hacettepe university faculty of Health Science and practice 

training possibilities at Hacettepe university hospitals”. 2012. Ankara, Turcija; 

Referāta „Sieviešu viedoklis par ginekoloģiskajām profilaktiskajām apskatēm Ķekavas un Jēkabpils 

novados” sagatavošana zinātniski – prakstiskam semināram „Studentu un pasniedzēju kopējās  zinātniskās 

darbības aktulitātes  2012. gadā” ; 

„Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības 

uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” 

Nr.2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109- Pedagogs – starpnozaru profesionāļu grupas dalībnieks; 

 

Pedagoģiskā darbība: 

Studiju kursu- 

Sievietes specifiskā aprūpe, 2 KP  

Sievietes specifiskā propedeitika, 2 KP  

 vadīšana un programmu izstrāde 

Ievads profesijā, 1 KP 

Akūtie stāvokļi dzemdniecībā un ginekoloģijā, 2 KP 

 Dzemdniecība un ginekoloģija ambulatorajā praksē, 2 KP 

 Dzemdniecība un ginekoloģija, 2 KP- studiju kursu izstrāde 

 

Organizatoriskais darbs: 

Koledžas padomes priekšsēdētāja; 

Stipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja vietniece; 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja; 
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Bibliotekas krājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Studējošo pašpārvaldes konsultante; 

ESF 3. prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”  aktivitātes „Cilvēkresursu 

attīstība neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai pirmsslimnīcas etapā” ( Projektu 

koordinatore, 2011.-2012.,2012.-2013., 2013.2014. ); 

VM2012/16ESF Programmas, mācību materiāla izstrāde un mācību procesa realizācija personāla 

profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013. un 2014. gadā( Iepirkuma sagatavošanas grupas vadītāja 

un Projekta koordinatore); 

3. un 4. starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības 

pilnveidē: mūsdienas un nākotne” (Rīga, 2010., 2013.) organizācijas komitejas locekle; 

Medicīnas tehniķa profesijas standarta izstrādes darba grupa 

 

Profesionālā pilnveide: 

Regulāra profesionālās kvalifikācijas uzturēšana, piedalīšanās Latvijas ginekologu un dzemdību          

speciālistu asociācijas sēdēs;   

ESF projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un 

praktisko kompetenču paaugstināšana” ietvaros - IT , pedagoģijas un psiholoģijas, angļu valodas prasmju 

un kompetenču paaugstināšanas moduļi, profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju 

stažēšanās, profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju praktisko iemaņu un 

profesionālo kompetenču paaugstināšana nozarē; 
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Daira BRENČA 

dzīves un darba gājums 

 

 
Daira Brenča 

PK 081067-10921 

Tautība: latviete 

Dzīves vieta: Vālodzes iela 12. Carnikavas novads, Rīgas rajons 

Kontakttālrunis: 26676786 

Elektroniskā adrese – dairabrencha@inbox.lv 

 

Izglītība: 

1999.-2002.g. studijas Liepājas Pedagoģijas Akadēmijā, specialitātē logopēds – runas terapeits; 

1992.-1993.g.Internatūra Latvijas Medicīnas Akadēmijā; 

1985.-1992.g. studijas Latvijas Medicīnas Akadēmijā, specialitātē ārsts – pediatrs; 

Ir aktīvs ārsta – pediatra un ārsta - eksperta sertifikāts; 

1982.-1985.g.mācības Rīgas 5. Medicīnas skolā; 

1974.-1982.g. mācības Rīgas V. Lāča 31. vidusskolā; 

 

Papildus apmācība: 

Regulāri apmeklēju profesionālās pilnveides kursus, kongresus, konferences specialitātē. 

 

Darba pieredze: 

No 2004.gada līdz šim brīdim ārsts- pediatrs SIA VAS Bērnu Klīniskā Universitātes slimnīcā; 

No 2010.g. līdz 2012.g  lektors Latvijas Ārstu biedrībā; 

2004.g. -2008.g. ārsts konsultants a/s ”Olainfarm”; 

2000. – 2004.g medicīniskais pārstāvis Farmaceitiskā kompānijā „Polpharma”; 

1998.-2001.g. bērnu nams „Ziemeļi”, ārsts; 

1992.-1998.g. Rīgas rajons, Carnikavas ambulance, iecirkņa pediatrs; 

1994. – 1997 g. un no 2012.g līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Medicīnas koledža ( Rīgas 5. 

Medicīnas skola), stundu pasniedzēja; 
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Mag. paed., Bak. sc. sal. Daiga BRIEDE 
dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1968 

 

Izglītība:   

Latvijas Universitāte 

09/20012. – līdz šim      

brīdim 

Māszinību maģistratūras studijas 

09/2003. – 2011. 

 

Pedagoģijas maģistra grāds 

Latvijas Universitāte 

09/2000. - 06/2003. 

Veselības zinātņu bakalaura grāds  

 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskais grāds: 

01/2005. – 12/2009.  

01/2010. – līdz šim brīdim               

Rīgas Medicīnas koledža asistents 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža asistents 

 

Darba gaitas: 

2010. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, asistente 

2001. – līdz šim brīdim SIA RAKUS Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas 2. 

                                       hematoloģijas nodaļas virsmāsa 

2004. – 2010. Asistente Rīgas Medicīnas koledža 

2002. – 2004. Stundu pasniedzēja Rīgas 5. Medicīnas skola  

1994. – 2000. Klīnika „Linezers”, hematoloģijas nodaļas māsa 

 

Zinātniskā darbība un  publikācijas: 

Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā: 

2013. 25. – 28. aprīlis Oncology Nursing Society 38
th
 Annual Congress (ASV, Washington) 

2012. 21. – 22. novembris Baltic Hemophilia Nurses Seminar (Viļņa) 

2012. 03. – 06. maijs Oncology Nursing Society 37
th
 Annual Congress (ASV, New Orleans) 

2011. 17. – 18. novembris Baltic Hemophilia Nurses Seminar (Tallina) 

2011. 10., 17., 31. maijs Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II, latvijas Cilvēktiesību centra organizēts 

apmācību kurss 

2011. 28. aprīlis – 01. maijs Oncology Nursing Society 36
th
 Annual Congress (ASV, Bostona) 

2011. 27. janvāris Latvijas Nefrologu, Ginekologu un dzemdību speciālistu, Gastroenterologu un 

Hematologu asociācijas starptautiskā konference „Dzelzs parenterālā terapija – vai tikai eritropoēzes 

stimulācija” 

2010. 13. – 16. maijs Oncology Nursing Society 35
th
 Annual Congress (ASV, Sandjego) 

2010. 15. aprīlis VIII International Nursing Symposium “Nursing Research and Evidence based Practice” 

(Čehija, Ostrava) 

2010. 14. – 19. marts Teaching/training staff activity planned in the bilateral agreement of the Nord Plus 

programme (Somija, Kotka) 

2009. 24. oktobris SKMK 3. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Veselības aprūpe šodien” 

2009. 28. – 30. aprīlis Global Nurse Symposium “Advancing Haemophilia Nursing Practice” (Austrija, 

Vīne) 

2009. 04. marts SIA ARBOR MEDICAL KORPORĀCIJA seminārs “Jaunākās tendencies infūzijas 

terapijā. Personāla aizsardzība darbā ar sevišķi bīstamām vielām” 

2008. 19. septembris Latvijas Onkologu asociācijas un Paliatīvās aprūpes asociācijas sadarbībā ar Gedeon 

Richter pārstāvniecību starptautiskā konference “Sāpju problēmas onkoloģijā un to risinājumi” 
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2008. 17. – 19. septembris V Baltic Congress Transfusion Practice & Transfusion Alternatives (Latvija) 

2008. 15. – 18. maijs International Union Against Cancer (UICC) Oncology Nursing Society 33-rd Annual 

Congress (ASV, Filadelfija) 

 

Dalība starptautiskos projektos pēdējo 6 gadu laikā: 

2011. – 2014. Novo Nordisk Haemophilia foundation (NNHF )Project: Optimise care set-up through 

outreach educational programme for patients and healthcare professionals with focus on nurses 

2012. – 2015. European Union Network for Patient Safety and Quality of Care 

 

Tālākizglītības kursi: 

20.04.2012. Māsas kompetence onkoloģisku pacientu aprūpē 

2011.“Ķīmijterapija – ārsta ordinācijas izpildes un aprūpes apsvērumi” 

 

Akadēmiskie kursi: 

Aprūpe veselības traucējumu gadījumos, 2 KP 
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Inga BUCENIECE 
dzīves un darba gājums 

                                                            

 

Dzimšanas gads: 1964. 

  

Izglītība: 

2001. gads 1. septembris -2003. gads 12. jūnijs studijas LU PPI 

1996. gads 1. septembris - 1999. gads 22. jūnijs studijas SDSPA „Attīstība” 

1982. gads 1. septembris – 1984.gads. jūnijs mācības Rīgas 5. medicīnas skolā 

 

Akadēmiskais grāds, zinatniskais grāds, akadēmiskie nosaukumi: 

2003. gads Maģistra diploms, Sociālo zinātņu  maģistra grāds psiholoģijā 

 

Amati:  

LU RMK lektors 

 

Darba gaitas: 

2010 - Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža – lektore 

2006 – 2009 Rīgas Medicīnas koledža – lektore 

2001 – 2006. Rīgas 5.medicīnas skolas – lekciju pasniedzēja 

1984-2001 – Rīgas 7.klin.slimnīca – medicīnas masa 

 

Akadēmiskā/zinātniskā darba stāžs: 

2010 - Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža – lektore 

2006 – 2009 Rīgas Medicīnas koledža – lektore 

 

Zinātniskā darbība un publikācijas: 

1. L.Alondere, I.Buceniece „Māszinību programmas 1. kursa studiju atbalsta modeļa izstrādes 

pamatojums” Zinātniskie raksti 2007., Rīga, Rīgas Medicīnas koledža 18-23.lpp.(ISBN 978-9984-

39-438-1), 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 1 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2012/13.g. LU RMK Zinātniskās pētniecības projekts Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

absolventu nodrošinājums un iespējas darba tirgū : 2012.-2013.gadu analīze. -asistents 

2011/2012.g LU RMK Zinātniskās pētniecības projekts Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

absolventu nodrošinājums darba tirgū reģionālajā un sociāli etniskajā aspektā : 2007.-2011.gadu analīze – 

asistents. 

2008. aprīlis - 2008. decembris, Rīgas Medicīnas koledžas zinātniskās pētniecības projekts    Māszinību 

programmas 1. kursa studentu studiju atbalsta modeļa izstrāde – pētniece,  

 

Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā: 

2013.g. 29-30.11. XVII starptautiskajā kreativitātes konference „Kreativitāte un inovācijas izglītībā” – 

klausītājs, RPIVA, Rīga, Latvija 

2013. g 17-18.11. LU RMK 4. Starptautiskā zinātniski-pētnieciskā konference, LU RMK, Organizācijas 

komitejas locekle, Latvija 

2013.g 18.09. Trešais Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress, Rīga , Latvija 

2012. g 26-28.10. Starptautiska starpdiscilināra konference „Dzīves koncepta bioloģiskie un psiholoģiskie 

aspekti izglītībā un veselībā”, RPIVA, Rīga, Latvija 

2012.g 26.04. International Scientific Conference „Haiger education Studies: Challenges and 

Opportunities” of Siauliai State College, paper presentation, Lithuania 
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2010.g. 11-12. novembris LU RMK 3. Starptautiskā zinātniski-pētnieciskā konference, LU RMK, 

Organizācijas komitejas locekle, Latvija 

 

Pedagoģiskā darbība: 

Akadēmiskie kursi: 

 Saskarsmes psiholoģija 2 KP 

 Attīstības psiholoģija 2 KP 

ERASMUS Mobilitātes programma: 

2010.g. maijs, Comenius University in Bratislava Jessenius faculty of Medicine in Martin,Slovakia 

2009. g. maijs, Plovdiv Medical College, Bulgaria  

2008. g. decembris, Siauliai State College, Lithuania  

2008. g. februāris, Vilnius College of Higher Education, Faculty of Health Care of Vilnius , Lithuania 

Iesastīšanās projektā,  Projekta pieteicējs - Latvijas Universitāte. Sadarbības partneri - Liepājas 

Universitāte, Daugavpils Universitāte un Rēzeknes Augstskola. Projekta īstenošanas laiks - 

2010.gada 1.janvāris - 2013.gada 31.decembris. 

"Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences 

paaugstināšana"  

Piedalīšanas 4 studentu zinatniski-praktiskās konferencēs un studnetu sagatavošana , LU RMK 

 

Organizatoriskais darbs 

No 2003- līdz šim brīdim darbība LU RMK Stipendiju komisijā 

 

Profesionālā pilnveide: 

2013. g. Febr/marts Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu angļu 

valodas kompetences paaugstināsana (A programma) (64h) 

2011.g jūnijs Pedagogu vispārējās kompetences pilnveide pedagoģiskā procesa īstenošanai (36h). 

2010.g Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences 

paaugstināšana, E- mācību kursu veidošana un lietošana Moodle vidē (18h). 

2009.g. marts LSK projekta „LSK kapicitātes stiprināšana trešo valstu valstspiederīgo integrācijai”ietvaros 

seminārs „Migrācijas politika un integrācija” 
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Astra BUKULĪTE  
dzīves un darba gājums 

Dzimšanas gads: 1963 

  

Izglītība: 

2005. - 2010. Doktorantūra:  Vadībzinātnes; Izglītības vadība LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultātē 

2002. - 2004. Maģistrantūra LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 

1987. - 1988. Internatūra RMI 

1981. - 1987. Studijas RMI Ārstniecības fakultātē 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2011.Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas docente 

2005. Rīgas Medicīnas koledžas docente 

2004. Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā 

1988. Terapeits 

1987. Ārsts 

 

Darba gaitas: 

2010. – direktore Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā 

2005. -  docente 

2004. - 2009. direktora vietniece studiju darbā Rīgas Medicīnas koledžā 

1989. – 2004.  direktora vietniece mācību darbā Rīgas 5.medicīnas skolā 

1988. –1989. pasniedzēja Rīgas 5.medicīnas skolā 

1987. – 1988. Ārsts Rīgas pilsētas 7.klīniskā slimnīcā 

 

Zinātniskā darbība un publikācijas: 

1.   A.Bukulīte, D. Voita,  L.Alondere „Māsu izglītība Latvijā kā Eiropas augstākās izglītības sastāvdaļa” 

//raksts iesniegts zinātnisko rakstu krājumam: Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: 

mūsdienas un nākotne. Rīga: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža  

2. E. Valevica, L.Alondere, D. Voita,  A.Bukulite, B.Vovere, J.Lure-Bogdanova, I.Biteniece „Cognitive 

Function Assesment of Medical College Students”// Zinātniskie raksti: Nursing of the 21
th 

Century in the 

Process of Change. – Nitra, Slovak Republic: Constantine the pPhilosopher University in Nitra, 2013.,341.- 

348 pp.  

3. A.Bukulite, D. Voita,  E. Valevica, A.Kaulina „Provision of Achievable Study Result Oriented Nursing 

Education”.//  Tēžu krājums: International Nursing Management conference – Antalya, Turkey, 2011., 71.-

72.pp 

4. D. Voita,  E. Valevica, A.Bukulite, M. Silina  „Psychological aspects of pain and nonmedication 

treatment of migraine patients in headache free period”. // Citējams žurnāls Copernicus datu bāzē 

"Sveikatos Mokslai"2010’3 – Vilnius: Sveikatos mokslai, Volume 20, Number 3, 2010., 3259.- 3263.pp. 

5.  A.Bukulīte. „Māsu izglītības kvalitātes nodrošināšanas principi Eiropas augstākās izglītības telpā”// 

Zinātniskie raksti: Pētniecība kā studiju procesa un prakses virzītājs veselības aprūpē. Rīga: Rīgas 

Medicīnas koledža -, 2007., 4.-14.lpp. 

6. A.Bukulīte. Trends in Collaboration to Improve Nursing Education Quality.//Tēžu krājums: „Problems 

and Possibilities of Developing Professional and Practical Skills in Non-University Education”  - 

Šiaulai:Šiauliu kolegija, 2006., 3.-6.lpp. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā: 

2005. - 2010. - Izglītības kvalitātes nodrošināšanas un vadības principu māsu kā Eiropas Savienībā 

reglamentētas profesijas izglītībā analīze 

2007.-2008. - Māszinību  programmas 1. kursu studiju atbalsta modeļa izstrāde un zinātniskais 

pamatojums 
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   Referāts „Māsu izglītība Latvijā kā Eiropas augstākās izglītības sastāvdaļa”, 4.starptautiskās 

zinātniskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne” (LU 

RMK , Rīga, 2013.gada 17.-18.oktobris) 

 Stenda referāts „Provision of Achievable Study Result Oriented Nursing Education” International 

Nursing Management conference (Hacetepe University, Antalya, Turkey, 2011.gada 17.-19.novembris) 

 Referāts „Māsu izglītības kvalitātes nodrošināšanas principi Eiropas augstākās izglītības telpā”,  LU 

65.konference Izglītības vadības sekcija (LU, Rīga, 2007.gada 2.februāris) 

   Referāts  „Māsu izglītības pilnveide Boloņas procesa aspektā” LU 66.konference Izglītības vadības 

sekcija  (LU, Rīga, 2008.gada 4.februāris) 

   Referāts „The Innovations in Nursing Education in European Higher Education Area” Šauļu koledžas 

starptautiskajā konferencē „Social und Biomedical Sciences:Coexistence of Theory and Practice in a 

Learning Society”  , (Šauļi, Lietuva, 2008.gada 24.aprīlis) 

   Referāts „Inovācijas māsu izglītībā Eiropas augstākās izglītības telpā”: P.Stradiņa veselības un sociālās 

aprūpes koledžas konferencē „21.gadsimts – jaunu zināšanu un tehnoloģiju laikmets” (PSVSAK, 

Jūrmala, 2007.gada 23.-24.novembris)  

   Referāts „Māsu izglītības kvalitātes nodrošināšanas principi EAIT” : Rīgas Medicīnas koledžas 

2.starptautiskajā konferencē „Pētniecība kā studiju procesa un prakses virzītājs veselības aprūpē” (RMK, 

Rīga, 2007.gada 25.-26.oktobris) 

   Dalība 4. Starptautiskajā Māszinību menedžmenta konferencē (hacettepe \university, Faculty of Health 

sciences, Turcija, 2008.gada 13.-15.oktobris) 

   Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 4.starptautiskās zinātniskās konferences „Pētniecība 

kā studiju procesa un prakses virzītājs veselības aprūpē” Organizācijas komitejas locekle (2013.) 

   Rīgas Medicīnas koledžas 3.starptautiskās zinātniskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes 

izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne” Organizācijas komitejas locekle (2010.) 

 Rīgas Medicīnas koledžas 2.starptautiskās zinātniskās konferences „Pētniecība kā studiju procesa un 

prakses virzītājs veselības aprūpē” Organizācijas komitejas locekle (2007.) 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Projektu izstrāde un vadība, 2 KP 

 Vispārējā propedeitika, 2 KP 
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Una CAUNE 
dzīves un darba gājums 

 

 

Vārds Una 

Uzvārds Caune 

Dzimšanas diena 1971. gada 3. jūlijs 

Adrese Ādažu pagasts, Ādaži, Gaujas 17 - 10 

Tālrunis (+371) 29668593 

E-mail unacaune@gmail.com 

 

Izglītība: 

 

2008-2013-Rīgas Stradiņa universitātes Doktora studiju programma “Medicīna”; Pētniecības tēma 

“Genotipu profils plaša spektra beta-laktamāzi producējošu gramnegatīvu nūjiņu izolātiem, to ietekme uz 

ārstēšanas gaitu un slimības iznākumu” 

2013-Latvijas Universitāte – ārsta speciālista kvalifikācija ģimenes medicīnā 

2004-RSU PDIF infektoloģijas rezidentūra – sertificēta infektoloģe 

1999-Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta grāds 

1992-Rīgas 1. medicīnas skola – feldšera diploms  

 
Nodarbošanās:  
2013-SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, infektologs (antimikrobiālās terapijas 

pielietošanas speciālists) 

2009- 2013-SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” – klīniski epidemioloģiskās daļas 

vadītāja vietniece, infektoloģe 

2010 līdz šodienai-Latvijas Universitāte Rīgas Medicīnas koledža, stundu pasniedzēja 

2008 – 2009-SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” klīnika „Linezers”- uzņemšanas un 

ambulatori konsultatīvās nodaļas vadītāja 

2008 -2010-Rīgas Stradiņa universitāte, Infektoloģijas katedra – asistente 

2007 - 2009   -SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” – klīniski epidemioloģiskās daļas 

vadītāja, infektoloģe 

2006 – 2007-VSIA ” Rīgas Austrumu slimnīca ” – klīniski epidemioloģiskās daļas vadītāja, infektoloģe 

2000 – 2008-Periodiski darba pieredze kā stundu pasniedzējai Tradicionālās infektoloģijas, tuberkulozes 

un AIDS katedrā un Infektoloģijas katedrā 

2006 – 2008-Rīgas Stradiņa universitāte, Infektoloģijas katedra – speciāliste mācību jautājumos 

1999 – 2006-Rīgas Stradiņa universitāte, Tradicionālās infektoloģijas, tuberkulozes un AIDS katedra – 

vecākā laborante 

2004 – 2006-VA “ Latvijas Infektoloģijas centrs “ – sertificēta ārste infektoloģe 

1999 – 2004-Latvijas Infektoloģijas centrs : 

- ārste rezidente 

- HIV/AIDS nodaļa - ārste stažiere 

- vakcinācijas paraugkabinets – ārste stažiere 

- AIDS uzticības tālrunis – ārste stažiere 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas :  
2013 U.Caune, A. Lejnieks, V. Čapligina, A.  Žileviča, Dz. Ozoliņš, T. Tračevska, A.Krūmiņa. The 

study of antimicrobial susceptibility of the ESBL producing gramnegative bacteria. 17.Latvijas 

Dermatovenerologu kongress un Otrā starptautiskā medicīnas konference. Tēzes. 2013.gads. 

2013 U.Caune, Dz. Ozoliņš, T.Tračevska, A. Žileviča, A. Krūmiņa. Ķirurģiskā klīnikā izdalītu 

paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošu Klebsiella pneumoniae antibakteriālā jutība. Latvijas 

Ārstu 7.kongress. Tēzes. 2013.gads. 
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2013 U.Caune, O.Ņikitina, M. Liepiņš. Riska faktoru salīdzinājums ķirurģiskās klīnikas pacientiem 

ar meticilīna rezistentu Staphylococcus aureus un paplašināta spektra beta laktamāzi producējošām 

gramnegatīvām nūjiņām. Latvijas Ārstu 7.kongress. Tēzes. 2013.gads. 

2013 U.Caune, A. Krūmiņa, A. Lejnieks, Dz. Ozoliņš, A.Žileviča. Paplašināta spektra beta-laktamāzi 

producējošu gramnegatīvu baktēriju izraisīto iekaisīgo izmaiņu lokalizācija un antibakteriālā jutība. 

2013.gada RSU Zinātniskā konference. Stenda referāts. 2013.gads. 

2013 U.Caune, G. Vasiļjeva, Dz. Ozoliņš, T. Tračevska, A. Žileviča, A. Krūmiņa. Paplašināta spektra 

beta-laktamži producējošu Enterobacteriacae dzimtas baktēriju ierosinātās nozokomiālās infekcijas 

ķirurģiskā klīnikā. publikācija 2013. gada RSU Zinātnisko rakstu krājumā. 11.lpp. 2013.gads. 

2012 U.Caune, A. Krūmiņa, I. Lucenko, A. Lejnieks. Multirezistentu mikroorganismu izraisītu 

patoloģiju etioloģiskā struktūra. 2012.gada Zinātniskā konference. Tēzes. 2012.gads. 

2012U.Caune, L Līcītis, A. Krūmiņa, A. Žilēviča. Multirezistentu mikroorganismu izraisītu patoloģiju 

rašanās provocējošie faktori. 2012.gada Zinātniskā konference.Tēzes.2012.gads. 

2012 A.Krūmiņa, G. Vasiļjeva, S.Gintere, L.Līcītis, U.Caune, I.Grīsle, A.Žilēviča. Antibakteriālās 

terapijas ceļvežu apskats. Latvijas Ārsts. 11.-15.lpp. 2012.gads. 

2012 E. Dimiņa, U.Dumpis. S.Ābola, I.Bērziņa, U.Caune, E.Cimure, M.Kūla, D.Kūriņa u.c. Antibiotiku 

lietošanas un ar veselības aprūpi sasitītu infekciju prevalences pētījumi Latvijā. Latvijas Ārsts. 4.-

7.lpp. 2012.gads. 

2012 U.Caune, G.Vasiļjeva. Biežāk sastopamie nozokomiālo infekciju multirezistentie ierosinātāji. 

Publikācija 2012.gada RSU Zinātnisko rakstu krājumā. 11.lpp. 2012.gads. 

2010 U.Caune, A. Krūmiņa, A.Lejnieks, L.Vīksna „Infekciozu aģentu izraisītu artrītu 

diferenciāldiagnostiskie aspekti”, publicēts „2010. gada zinātniskā konference, tēzes”, prezentēts RSU 

2010.gada zinātniskajā konferencē, Rīgā 

 

  

Papildus izglītība, kursi:  

 2001- datorzinību kursi 

 2001/2002- kursi “ Uzņēmējdarbības pamati “ 

 2001/2002- kursi “ Medicīnas ētikas pamatprincipi “ 

 2002- angļu valodas kursi 

 2002, 2004- kursi “ Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna “ 

 

 Profesionālā pilnveide: 

 

-ESF darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitāte „Veselības 

aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa 

paaugstināšana’ projekts „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla 

tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai’ neformālās tālākizglītības programmas profesionālo prasmju 

pilnveidei „Antimikrobiālās terapijas pamati, nozokomiālās infekcijas, hospitālās epidemioloģijas pamati” 

ietvaros lasītas lekcijas, vadīti praktiskie darbi ārstiem un tiem paredzētiem metodisko materiālu izstrādē 

piedalījusies kā konsultante. 

- ESF darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitāte „Veselības 

aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa 

paaugstināšana’ projekts „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla 

tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai’ neformālās tālākizglītības programmas profesionālo prasmju 

pilnveidei „Infekciju kontroles metodes nodrošināšana pacientu aprūpē” ietvaros lasītas lekcijas, vadīti 

praktiskie darbi māsām un tām paredzēto metodisko materiālu izstrādē piedalījusies kā konsultante. 

- Personāla tālākizglītības programmas ietvaros lasītas lekcijas, vadīti semināri un praktiskās nodarbības 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” medicīnas personālam 

- Piedalīšanās „Vīrushepatīta B diagnostikas un etiotropās ārstēšanas vadlīniju” izstrādē 

- Rekomendāciju izstrāde empīriskai antimikrobiālai terapijai SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 

slimnīcā” 
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- Rekomendāciju izstrāde antimikrobiālai ķirurģiskai profilaksei SIA „Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīcā” 

- Nolikuma „Par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma prasībām VSIA „Rīgas Austrumu slimnīcā” izstrāde 

Prasmes/Intereses: 
- Latvijas Ārstu biedrības biedre no 2005. gada 

- Latvijas Infektologu asociācijas biedre no 1999. gada 

- latviešu valoda – dzimtā; krievu – ļoti labi; angļu – sarunvalodas līmenī 

- datora lietošanas prasme (darbs ar biroja programmām – teksta redaktoru, elektroniskajām tabulām, 

prezentāciju grafikas programmām u.tml., darbs ar internetu) 

- B kategorijas autovadītāja apliecība 
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Dr.Lienīte DĀBOLIŅA 
dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1971 

 

 Izglītība: 

2002-2004. Studijas RSU pēcdiploma izglītības fakultātes neonatoloģijas rezidentūrā 

1995-1998. Studijas LMA pediatrijas rezidentūrā 

1989-1995. Studijas Latvijas Medicīnas Akadēmijas Pediatrijas fakultātē 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1995. ārsta grāds 

 

Nodarbošanās: 

2010 līdz šim LU Rīgas medicīnas koledžas mācībspēks 

2005-2010  Rīgas medicīnas koledžas mācībspēks 

2004 līdz šim Bērnu klīniskās universitātes novietne Gaiļezerā ārsts- neonatologs   

Jaundzimušo nodaļā 

2001-2004. Bērnu slimnīca Gaiļezerā ārsts-pediatrs Jaundzimušo nodaļā 

1999-2001. RSU Pediatrijas katedras vecākais laborants 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas : 

L. Dāboliņa, R.Lugovska ,, 21 hromosomas trisomijas prenatālā diagnostika’’, žurnālā doctus  

2004. septembris  

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Studentu zinātniski pētniecisko darbu darba vādītājs :2011/12.g.,-, Sabiedrības informētība par 

„Kratīšanas sindromu” jaundzimušajiem, „Vecāku zināšanas par bronhiālās astmas paasinājumiem un 

terapijas principiem.” 

 2012/13.g.-,, Hipertermiskie krampji stacionētiem bērniem 2006.-2012.gada periodā infekciju nodaļā X 

slimnīcā, ’’Klaunu terapijas loma bērniem ar hroniskām saslimšanām un tās efekts atveseļošanās procesā, 

atrodoties stacionārā’’ 

2004. Neonatoloģijas rezidentūras noslēguma Zinātniski pētnieciskais darbs ,,21 hromosomas trisomija 

Latvijā1999-2003.gads., darba vadītāja Rita Lugovska 

Līdzdalība asoc. Profesores I. Rankas vadītā PVO pētījumā ,, Skolēnu psihosomatiskā stāvokļa izpēte 

Latvijā’’ 1993.gada aptaujas datu apkopošanā 

 

Akadēmiskie kursi: 

mācībspēks 

Pediatrija, 3 KP 

Bērna specifiskā propedeitika, 2 KP 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:  

Organizatoriskais darbs:   

Latvijas neonatologu biedrības biedrs un valdes loceklis 

Pediatrijas biedrības biedrs 

Profesionālā pilnveide: kursi un sēdes 
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1.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības 

sēde,,Neonatālās aprūpes 

aktualitātes 

15.05.2013 

2.  
Rīgas Stradiņa 

Unversitāte 

Ieradumu un atkarību riski, to 

apazīšana, palīdzība 

pusaudžiem, profilakse 

27.03.2013 

3. 

 

 

 
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības 

sēde,,Hroniskas plaušu 

saslimšanas neonatālajā un 

postnatālajā periodā’’ 

16.01.2013 

4. 

 
 

Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības 

sēde,,Jaundzimušo dzeltes’’ 
18.01.2012 

5. 28890 

Latvijas Ārstu 

biedrība, Nacionālais 

sabiedrības veselības 

institūts 

Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība pediatrijā slimnīcas 

etaps 

21.02.-23.02. 

2012 

6.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības 

sēde,,Kardioloģiskas problēmas 

neonataloģijā’’ 

21.03.2012 

7.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības 

sēde,,Hipoktiski išēmiskā 

encefalopātija, aEEG, 

hipotermija’’ 

19.09.2012 

8. 33331 

Eiropas Sociālais 

fonds, Latvijas 

Republikas Veselības 

ministrija 

Pierādījumos balstītas prakses 

veicināšana veselības aprūpē 

 

08.10.-12.10. 

2012 

9.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības sēde 

,,Jaundzimušo krampji’’ 
21.11.2012 

10. 
KP2012/11-

95 

Merck Sharp & 

Dohme Latvija 

Trīs rieksti pelnrušķītei vai kā 

diabetaloģiju mācīties no 

pasakām 

22.11.2012 

11.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības sēde 

,,Jaundzimušo primārā 

reanimācija.Vadlīnijas’’ 

19.01.2011 

12.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības sēde 

,,Hipoglikēmijas 

Jaundzimušajiem.Vadlīnijas.’’ 

23.03.2011 

13.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības sēde 

,,Ētika neonatoloģijā’’ 
11.04.2011 

14.  
Rīgas Stradiņa 

Unversitāte 

Psihomatiski traucējumi 

bērniem un Aspergera sindroms 

pusaudžiem 

18.04.-19.04. 

2011 

15.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības sēde 

,,Infekciju kontrole 

neonataloģijā’’ 

21.09.2011 

16.  
Latvijas Pediatru 

asociācija 

Jaunas tehnoloģijas pediatrijā. 

Smagu saslimšanu diagnostika 

un ārstēšana bērniem 

03.12.2011 

17.  
Latvijas Pediatru 

asociācija 

Recent findings in toddlers 

nutrition 
07.10.2011 
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18.  

VSIA Bērnu klīniskā 

universitātes slimnīca 

un Rīgas Stradiņa 

universitātes 

Pediatrijas katedra 

Aktuālās problēmas pediatrijā 2010/2011 gadā 

19.  

VSIA Bērnu klīniskā 

universitātes slimnīca 

un Rīgas Stradiņa 

universitātes 

Pediatrijas katedra 

Aktuālās problēmas pediatrijā 2010/2011 gadā 

20.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības sēde 

,,Vesels jaundzimušais, aprūpe, 

infekciju profilakse’’ 

13.01.2010 

21.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības sēde 

,,Medicīniskā aprūpe un 

ārstēšana bērniem, kas dzimuši 

HIV inficētām mātēm un 

mātēm narkomānēm’’ 

17.03.2010 

22.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības sēde 

,,Neatliekamā ķirurģija 

jaundzimušo periodā’’ 

19.04.2010 

23.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības 

izbraukuma sēde ,,Jaundzimušo 

gremošanas trakta attīstības 

īpatnības, pārtikas alerģijas 

bērniem, jaunumi zīdaiņu 

ēdināšanā’’ 

27.08.2010 

24.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības sēde 

,,Jaundzimušo iedzimtās 

anomālijas urīnceļos un 

šķeltnes’’ 

29.09.2010 

25.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības sēde 

,,Biežākās oftalmoloģiskās 

problēmas pirmajā dzīves gadā, 

saudzīgās aprūpes nozīme 

priekšlaikus dzimušajiem 

bērniem un viņu vecākiem’’ 

24.11.2010 

26. 10259 

Eiropas Sociālais 

fonds, Latvijas 

Republikas Veselības 

ministrija 

Personāla un pacienta 

komunikācijas prasmju 

pilnveidošana 

25.03-27.03 

2010 

27.  

VSIA Bērnu klīniskā 

universitātes slimnīca 

un Rīgas Stradiņa 

universitātes 

Pediatrijas katedra 

Aktuālās problēmas pediatrijā 2009/2010 gadā 

28.  

VSIA Bērnu klīniskā 

universitātes slimnīca 

un Rīgas Stradiņa 

universitātes 

Pediatrijas katedra 

Aktuālās problēmas pediatrijā 2009/2010 gadā 
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29.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības sēde 

,,Sepse – diagnostikas un 

terapijas aktualitātes’’ 

12.02.2009 

30.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības sēde 

,,Asins pagatavojumu 

pielietojums neonatoloģijā’’ 

25.11.2009 

31.  
Latvijas neonatologu 

biedrība 

Neonatologu biedrības sēde 

,,Arteriālā vada atkarīgās 

sirdskaites. Patoģenēze, 

diagnostika, ārstēšana’’ 

23.09.2009 

32. 261 

Veselības ministrija 

,Bērnu klīniskā 

universitātes slimnīca 

Transfuzioloģijas pamati 
09.11.-23.11. 

2009 

33. 183 

Eiropas Sociālais 

fonds, Latvijas 

Republikas Veselības 

ministrija 

Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība pediatrijā. Slimnīcas 

etaps. 

25.03-27.03 

2010 

34.  
Latvijas Pediatru 

asociācija 

Recent findings in nutrition and 

further development of 

newborns and preterm babies 

18.09.2009 

2013-11-29                                                                     Mācībspēka paraksts  
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Raivis DAVIDSONS 

dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads:  1988 

Izglītība: 

10.08.2010.  Latvijas Universitāte – Juridiskā fakultāte – profesionālās augstākās izglītības     maģistratūra 

01.09.2009.  Rīgas Tehniskā universitāte – Inženierekonomikas  un vadības fakultāte –   

nekustamā īpašuma pārvaldība 

15.08.2007 – 04.07.2010.Latvijas Universitāte – Juridiskā fakultāte – Sociālo zinātņu bakalaura  grāds 

tiesību zinātnē 

01.09.1995 – 12.07.2007. Rīgas 64. vidusskola, vidusskolas kurss ar padziļinātu kursu fizikā, matemātikā 

un angļu valodā. 

 

Nodarbošanās: 

2013. – LU Rīgas Medicīnas koledža, Personāla speciālists; 

2012. – ZAB „EUROPEAN CONSUEL”, jurists; 

2010. – LU Rīgas Medicīnas koledža, stundu pasniedzējs. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2013. Maģistra darbs „Zemes reformas Latvijas teritorijā” 

2010. Bakalaura darbs „Zemes reformas Latvijas teritorijā (19.–21.gadsimts.)’’ 

2009. Studiju darbs II „Administratīvā akta apstrīdēšana’’ 

2008. Studiju darbs „Zemes reformu apskats Latvijas teritorijā’’ 

2006. Zinātniski pētnieciskais darbs „Latviešu izceļošana uz ārzemēm darba meklējumos’’ 

 

Akadēmiskie kursi: 
Profesionālās darbības juridiskie aspekti, 2 KP 

 

Papildus izglītība, kursi:  
 

 09.02.2012 NORDIC Training International sertifikāts Nr. 2012-02/13092 par sekmēm biznesa 

simulācijas spēlē „MĒRĶIS”. 

 15.12.2011 LIAA rīkotais Biznesa forums. 

 09.05.2011 Roba Nelsona vieslekcija „Alternative Dispute Resolution and the Rule of Law” 

 21.03.2011 Mediācijas pamatkurss un iegūta 1.līmeņa mediatora kvalifikācija – sertifikāts Nr. 

MPK11 11-96. 

 30.09.2010 Jauno Uzņēmēju Forums – Laiks izrāvienam. 

 14.02.2010 – RTU Karjeras centra un Nordic Training International biznesa treniņš „Sāc savu 

biznesu 20 gadu vecumā!” 

 25.05.2010 LIAA un Eiropas Komisijas seminārs „Eksportēšanas juridiskie jautājumi” 

 13.02.2010 Latvijas Studentu apvienības seminārs par Boloņas procesu. 

 14.05.2008 Seminārs sadarbībā ar SIA ‘‘AKSEDO’’ ‘‘Eksporta un Investīciju tirgus Bulgārijā’’ 

 09.07.2007 – 05.09.2007 Nordic Training International ‘’Komercdarbības uzsācēju apmācības, 

konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai’’  

 25.09.2006 – 20.12.2006 Rīgas pašvaldības aģentūras ‘’Rīgas Mājoklis’’, ‘’ISMA’’, ‘’Latvijas 

Amatniecības kamera’’ pieaugušo neformālās izglītības programma ‘‘Mājas meistars’’(160 

stundas) 

 01.11.2005 – 29.11.2005 Rīgas pašvaldības aģentūra ’’Rīgas Mājoklis’’ ‘‘Daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pamati’’ (64 stundas) 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
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 2009 – 2011 LU Juridiskās fakultātes Domes loceklis 

 2010 – 2011 LU Satversmes sapulces studentu pārstāvis 
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Baiba Druvmale - Druvleja 
dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1975 

 

Izglītība:   

2009.-2010. 

  

2002.-2006. 

1990. -1993. 

Rīgas Stradiņu Universitāte. Māszinību fakultāte, ķirurģijas aprūpes māsas   

specialitāte  

Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. Māszinības. 

Rīgas 3. Medicīnas skola. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskais grāds: 

2010. 10. okt.– 2015.g 9.okt. – sertificēta ķirurģijas aprūpes māsa 

2010. Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē. Ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitāte. 

2006. Veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās 

2004. Veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās 

 

Darba gaitas: 

2013- pašlaik LU RMK direktores vietn. E-studiju jautājumos 

2009 – pašlaik. Latvijas Universitāte. Rīgas Medicīnas koledža, lektore 

2005-2009. Rīgas Medicīnas koledža, lektore  

2006- pašlaik. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija – asistents 

1998-2005. Rīgas 5.medicīnas skola – stundu pasniedzēja 

2002-2003. Rīgas Stradiņa universitāte, ķirurģijas katedra - asistents 

1995-2003. B/O SIA Klīniskā slimnīca „Gaiļezers” neiroķirurģijas nodaļa – medicīnas māsa 

1994-1995. Talsu rajona slimnīca, operāciju māsa 

1993-1994. Talsu rajona poliklīnika, bērnu māsa, ķirurģijas māsa 

 

Zinātniskā darbība un  publikācijas: 

1. 2013. 7.-18.okt. 4. Starptautiskā zinātniskā konference” Aktualitātes veselības aprūpes izglītības 

pilnveidē: mūsdienas un nākotne”, Rīga – referāts, līdzautors: „Prostatas vēža riska faktoru 

izvērtēšana un vīriešu iesaistīšanās skrīningdiagnostikas izmeklēšanā”. Referāts, līdzautors: Sāpju 

menedžments onkoloģijas pacientiem pēc krūts mastektomijas”. 

2. 2010.11.-12.nov. 3. starptautiskā zinātniskā konference” Aktualitātes veselības aprūpes izglītības 

pilnveidē: mūsdienas un nākotne”, Rīga – referāts, publikācija,monogrāfija un dalība konferences 

organizācijas komitejā  

3. Video mācību materiāls „Implantētā porta sistēmas ievietošana un aprūpe”, „Perifērās kaniles 

ievietošana un aprūpe”, 2010 

4. Video mācību materiāls „Ilgkatertra ievietošana urīnpūslī”, 2009 

5. Video mācību materiāls Profesionāli tehniskās iemaņas māsām „Intermitējošā urīnpūšļa 

kateterizācija”, 2009.g  

6. Žurnāls „Latvijas Māsa”Nr.9 publikācija „Kā palīdzēt pacientam garīgo/dvēselisko vajadzību 

apmierināšanā ”, 2009.g. 12-14.lpp. 

 

Konferenču tēzes: 3 

Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā: 

2013. 7.-18.okt. 4. Starptautiskā zinātniskā konference” Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: 

mūsdienas un nākotne”, Rīga – referāts un dalība konferences organizācijas komitejā. 
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2013. 18-20.sept. „Trešais Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress” 

2013. 13. Sept. Multidisciplināra veselības aprūpe mājās pacientiem ar kustību un balsta aparāta  funkciju 

traucējumiem 

2013. Konference:  Veselības aprūpe mājās pacientiem ar dažādām stomām - Rīga 

2013. Starpdisciplināra konference: „Pacientu aprūpes aktualitātes” - Rīga 

2012.g. ERASMUS profesionālā mobilitāte: Starptautiski zinātniskā konference: Higher Education 

Studies: Challenges and Opportunities” – Šiauliai, referāts 

2010.  May 17 – 21 Kännu 67, 13418, Tallinn and Kukruse, Kohtla – Järve, Estonia Tallinn Health Care 

College International Week Conference „Bridging between the Education and Health Services“ 

2009.  – pašlaik.  Eiropas Sociālā fonda projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā 

iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” - Personu profesionālās darbības 

atjaunošanas programma, lekciju kurss „Ķirurģisku pacientu aprūpe”. 

2009. - LMA Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu apvienības rīkotā konference 

2009- Latvijas Māsu asociācijas Bērnu Māsu apvienības organizētajā konferencē Rīgas dzemdību namā 

2009 - Latvijas Klīnisko universitātes slimnīcu un mūsdienu medicīnas attīstība Latvijas nākotnei, 

konference 

2009. - Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vieta ambulatorajā aprūpē Latvijā, konference 

 

Pedagoģiskā darbība:  
Klīniskās procedūras, 5 KP 

Aprūpe vispārīgā un speciālā ķirurģijā, 3 KP 

Pacientu aprūpe III, 10 KP 

Prakse specialitātē, 12 KP 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:    

2013.g. dir. vietn. E-studiju vides jautājumos 

LU RMK studējošo kredītu komisijas priekšsēdētāja 
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Mg.pharm. sertificēta farmaceite Zane DZIRKALE 

dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1983 

 

Izglītība:   

2006. – 2009. Doktorantūras studijas Medicīnā un Farmācijā, Latvijas Universitāte (LU) 

2004.–2006. Maģistra studijas farmācijā, LU 

2001.–2004. Bakalaura studijas farmācijā, LU 

1989.-2001. Jelgavas 2. ģimnāzija 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskais grāds: 

Šobrīd -  doktora zinātniskā grāda pretendente 

2006. Veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā, LU 

2004. Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā, LU 

 

Darba gaitas: 

Kopš 2013.09. – LU Rīgas medicīnas koledža, pasniedzēja 

Kopš 2011.05. – LU Medicīnas fak., Farmakoloģijas katedra, pētniece 

2010.01. - 2012.12. ESF projekts „Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību  

ārstēšanā ar jauna tipa priviliģētām struktūrām”, pētniece 

2007.01. – 2009.12. LU Medicīnas fakultāte, zinātniskā asistente 

Kopš 2006.07. SIA „Valdekas aptieka”, farmaceite 

 

Zinātniskā darbība un  publikācijas(par pēdējiem 6 gadiem): 

Latvijas Zinātnes padomes un citu valstu finansēto pētījumu projekti 

2010.-2012.  ESF projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/031 „Neiroimūnās regulācijas iespējas 

neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar  jauna tipa priviliģētām struktūrām” (dalībnieks). 

2009., 2010.  LZP grants : Nr. 09.1025  (LU Nr. Z-6173-840) „ Uz mitohondrijiem mērķētu mazo 

molekulu reģeneratīvie efekti neirodeģenerācijas modeļos » (dalībnieks). 

2005.-2008:  LZP grants Nr.05.1418 (LU Nr.836) „Jaunas stratēģijas anti-HIV terapijas izraisīto neiro- un 

kardiomiopātiju protekcijā”, (dalībnieks). 

Publikācijas, starptautiski recenzētos izdevumos (indeksētas Pubmed datubāzē) 

1. Dzirkale Z, Rumaks J, Svirskis S, Mazina O, Allikalt A, Rinken A, Jekabsons K, Muceniece R, Klusa V. 

Lunasin-induced behavioural effects in mice: Focus on the dopaminergic system. Behav Brain Res. 

2013;256:5-9. 

2. Dzirkale Z, Pupure J, Rumaks J, Svirskis S, Vanina M, Mezhapuke R, Sile V, Fernandes MA, Duburs G, 

Klusa V. Comparative study of taurine and tauropyrone: GABA receptor binding, mitochondrial processes 

and behaviour. J Pharm Pharmacol. 2011 Feb;63(2):230-7. 

3. Klusa VZ, Isajevs S, Svirina D, Pupure J, Beitnere U, Rumaks J, Svirskis S, Jansone B, Dzirkale Z, 

Muceniece R, Kalvinsh I, Vinters HV. Neuroprotective properties of mildronate, a small molecule, in a rat 

model of Parkinson's disease.  Int J Mol Sci. 2010 Nov 9;11(11):4465-87. 

4. Jansone B, Rumaks J, Dzirkale Z, Pupure J, Svirskis S, Muceniece R, Klusa V Gamma1- and gamma2-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21235587
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21235587
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21151450
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21151450
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19135472?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
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melanocyte stimulating hormones induce central anxiogenic effects and potentiate ethanol withdrawal 

responses in the elevated plus-maze test in mice. Pharmacol Biochem Behav. 2009 Apr;92(2):267-71. 

5. Pupure J, Isajevs S, Gordjushina V, Taivans I, Rumaks J, Svirskis S, Kratovska A, Dzirkale Z, Pilipenko 

J, Duburs G, Klusa V Distinct influence of atypical 1,4-dihydropyridine compounds in azidothymidine-

induced neuro- and cardiotoxicity in mice ex vivo. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2008 Nov;103(5):401-6. 

6. Muceniece R, Saleniece K, Krigere L, Rumaks J, Dzirkale Z, Mezhapuke R, Zharkova O, Klusa V. 

Betulin binds to gamma-aminobutyric acid receptors and exerts anticonvulsant action in mice. 

Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2008 Oct;90(4):712-6. 

7. Muceniece R, Saleniece K, Krigere L, Rumaks J, Dzirkale Z, Mezhapuke R, Kviesis J, Mekss P, Klusa 

V, Schiöth HB, Dambrova M. Potato (Solanum tuberosum) Juice Exerts an Anticonvulsant Effect in Mice 

through Binding to GABA Receptors. Planta Medica 2008 Apr;74(5):491-6. 

Piedalīšanās zinātniskos kongresos un konferencēs (par pēdējiem 3 gadiem) 

1. Z.Dzirkale, K.Jekabsons J.Namniece, I.Nakurte, S.Svirskis, J.Rumaks, R.Muceniece, V.Klusa. 

Biologically active seed peptide lunasin and its influence on the CNS. World Congress of 

Pharmacy&Pharmaceutical Sciences, 73
rd

 International Congress of FIP, Aug 31 – Sept 5, 2013, Dublin, 

Ireland. Poster N
o
.NPR-P-16. 

2. Klusa V., Muceniece R., Dzirkale Z., Rumaks J., Svirskis S. Central effects of the peptide lunasin. 45th 

meeting of the European Brain and Behaviour Society (EBBS), September 6-9, 2013, Munich, Germany. 

Abstract P276. 

3. Z.Dzirkale, J.Namniece, I.Nakurte, K.Jēkabsons, J.Rumaks, Š.Svirskis, B.Jansone, V.Kluša, 

R.Muceniece. Lunasīna centrālie efekti, LU 71.zinātniskā konference Medicīnas sekcijas sēdes tēžu 

apkopojums, 15.02.2013., Rīga 2013, 19.lpp. 

4. J.Rumaks, J.Pupure, S.Svirskis, Z.Dzirkale, B.Jansone, S.Isajevs, G.Duburs, E.Bisenieks, V.Klusa. 

Neuroprotective action of atypical 1,4 dihydropyridine compounds in endothelin-1-induced stroke model in 

rats. XXXI World Congress of Internal Medicine, Abstract CD, p.128.November 11-15, 2012, Santiago, 

Chile. 

5. Z.Dzirkale, R.Svarcbahs, B.Jansone, N.Karajeva, M.Vanina, L.Adlere, E.Berzina, J.Rumaks, S.Svirskis, 

A.Plotniece, E.Bisenieks, G.Duburs, V.Klusa. Comparative effects of different compounds on stress-

induced behavioral responses. 17
th
 Multidisciplinary International Conference on Neuroscience and 

Biological Psychiatry “Stress and Behaviour” Proceedings, pp.27, May 16-19, 2012, St-Petersburg, Russia. 

6. B.Jansone, J.Pupure, Z.Dzirkale, L.Adlere, R.Svarcbahs, Z.Krumina, N.Karajeva, B.Vigante, 

A.Plotniece, K.Pajuste, J.Rumaks, V.Matto, S.Svirskis, VZ. Klusa. Influence Of Propargyl- Or 

Adamanthyl-Group Containing 1,4- Dihydropyridine Derivatives On Behaviour In Old Animals. 

International Conference in Pharmacology: „Targeting cellular regulatory systems”. April 20-21, 2012, 

Riga, Latvia. 

7. K.Vilkauša, R.Švarcbahs, J.Pupure, Z.Dzirkale, U.Žubovica, L.Ādlere, E.Bērziņa, Z.Krūmiņa, 

Ņ.Karajeva, I.Bisenieks, I.Brūvere, A.Plotniece, K.Pajuste, A.Paškēviča, J.Rumaks, Š.Svirskis, B.Jansone, 

V.Kluša. Propargilu un adamantānu saturošu dihidropiridīnu savienojumu ietekme uz vecu žurku 

uzvedības reakcijām. LU 70.zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. 2012. gada 

2.februārī, Rīga, 2012, 25. 

8. M.Akermanis, S.Isajevs, D.Isajeva, Z.Dzirkale, J.Pupure, J.Rumaks,
 
Š.Svirskis, R.Švarcbahs, 

Ņ.Karajeva, E.Poppela, D.Kaldre, B.Jansone, R.Muceniece, V.Kuzņecovs, V.Kluša.
. 
Jauna 1,4-

dihidropiridīna atvasinājuma D3-72 darbība atmiņas un amnēzijas testos. LU 70.zinātniskās konferences 

Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. 2012. gada 2.februārī, Rīga, 2012, 24. 

9. B.Jansone, I.Kadish, T.van Groen, A.Plotniece, E.Poppela, J.Pupure, J.Rumaks, K.Pajuste, D.Kaldre, 

Z.Dzirkale, V.Klusa Effects of a novel cationic amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivative on anxiety-like 

behavior in transgenic Alzheimer’s disease model mice. XXth World Congress of Neurology 12-17 Nov, 

2011, Marrakesh, Morocco. Abstract Book p.721. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19135472?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19135472?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18801031?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18801031?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2
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10. J.Pupure, S.Isajevs, D.Svirina, K.Jēkabsons, R.Švarcbahs, Z.Krūmiņa, J.Rumaks, Z.Dzirkale, 

B.Jansone, R.Muceniece, Š.Svirskis, V.Kluša. Mildronāta atmiņu stimulējošie efekti. Apvienotais Pasaules 

latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress (24.-27.10.2011, Rīga). Tēžu grāmata 

“Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā” 74.lpp. 

11. Z.Dzirkale, R.Svarcbahs, Z.Krumina, S.Svirskis, B.Jansone, M.Vanina, A.Laizane, A.Paskevica, 

V.Matto, V.Klusa. Influence of different rats’ exploratory activity on the learning ability. 43
rd

 European 

Brain and Behaviour Society Meeting 9-12 Sept, 2011 Seville, Spain), Abstract book D11-25, p.113 

12. Isajevs S, Svirina D, Pupure J, Rumaks J, Svirskis S, Dzirkale Z, Jansone B, Klusa VZ, 2011.  Long 

term mildronate neuroprotective effects in a rat model of Parkinson's disease. 23rd European Congress of 

Pathology, Aug 27-Sept 1, 2011, Helsinki, Finland. Abstract The European Journal of Pathology, Virchows 

Arch. (2011) 459 (Suppl 1): S270. 

13. A.Paskevica, S.Isajevs, D.Svirina, J.Pupure, J.Rumaks, S.Svirskis, Z.Dzirkale, U.Beitnere, B.Jansone, 

V.Klusa Long-term effects of mildronate on the protein expression in a rat model of Parkinson’s disease. 

10th International Conference on Alzheimer' s and Parkinson's Diseases, March 9-13, 2011 Barselona, 

Spain. Poster presentations NR 502, Abstract CD, S.Karger, Medical and Scientific Publishers, pp.1067. 

14. J.Pupure, S.Isajevs, K.Jekabsons, D.Svirina, B.Jansone, J.Rumaks, Z.Dzirkale, R.Svarcbahs, 

R.Muceniece, V.Klusa. Mildronate, a small molecule, enhances memory and adult hippocampal 

neurogenesis in rats. 31
st
 Annual Meeting of the Australian Neuroscience Society, 31 Jan – 3 Feb, 2011, 

Auckland, New Zealand. Proceedings of the Australian Neuroscience Society, Vol. 21, Page 155. 

15. B.Jansone, J.Pupure, J.Rumaks, Z.Dzirkale, S.Svirskis, R.Muceniece, L.Klimaviciusa, V.Matto, 

V.Klusa. Influence of gamma- and beta-MSH peptides on ethanol-induced antidepressant effect in forced 

swim test in mice. 166.6/AA13. 2010 Neuroscience Meeting Planner. San Diego, CA: Society for 

Neuroscience, 2010. Online. 

16. Duburs G.; Klusa V.; Bisenieks E.; Dzirkale Z.; Pupure J.; Poikans J.; Velena A.; Klovins J.; Mandrika 

I.; Ward R.; Crichton R. Acyltaurine derivatives, tauropyrone and analogues. .In COST Action D34 Final 

Meeting, Molecular Targeting in Drug Design for Neurological and Bacterial Diseases, 13th-16th October, 

2010: Firence, Convitto della Calza, Italy, 2010; 41. 

17. Klusa V., Isajevs S., Pupure J., Svirina D., Rumaks J., Svirskis S., Jansone B., Muceniece R., Dzirkale 

Z., Beitnere U., Kalvinsh I. Neuroprotective activity of small molecule mildronate in Parkinson's disease 

rat model: Focus on neuronal and glial markers. Journal of Neuroimmunology 228 (2010) p.176. 

18. Z.Dzirkale, J.Pupure, J.Rumaks, S.Svirskis, M.Vanina, R.Mezhapuke, M.A.S. Fernandes, G.Duburs, 

V.Klusa. Taurine and its analogue tauropyrone: comparative pharmacological activities. 16th World 

Congress on Basic and Clinical Pharmacology „Bridging Basic and Clinical Pharmacology”, 17-23 July, 

2010, Copenhagen, Denmark, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, Vol 107, Suppl 1, Paper No. 

1747, page 1048. 

19. Marija Vaņina, Zane Dzirkale, Maria Augusta S.Fernandes, Vija Kluša. Taurīna un tauropirona 

salīdzinošā ietekme uz mitohondriāliem procesiem un uzvedības reakcijām. LU 68.zinātniskās konferences 

Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. 2010.gada 5.februārī, Rīga, 2010, 30.-31. 

 

Pedagoģiskā darbība:  
Piedalīšanās MF Farmakoloģijas katedras docētāju grupas darbā, organizējot kolokvijus un seminārus 

ārstniecības programmas studentu kursam „Farmakoloģija” un farmācijas bakalaura programmas studentu 

kursam „Farmakoloģija un farmakoterapija”. 

Vadītie bakalaura darbi LU farmācijas bakalaura programmas studentiem 

Māgure I, Haloperidola un mildronāta efekti uz žurku apmācību Barnes labirinta testā (2013) 

Bērziņa E, Stresa ietekmes pētījumi uz žurku uzvedību OpenField (atvērtā lauka) testā (2012) 

Baturo J, Psihotropu vielu aprite aptiekā (2012.) 
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Ādlere L, Taurīna analoga N-etāna -β-sultāma ietekme uz etanola izraisītiem atmiņas 

traucējumiem žurku Binge drinking modelī (2012.) 

Tereņina O, 1,4-dihidropiridīnu atvasinājumu (oksidētā diflurona, D3-72 un V-1-53-2) 

analgētiskās darbības noteikšana ar Tail Flick metodi (2011.) 

Pētersone S, Šizofrēnijas ārstēšanai izmantotie medikamenti un to patēriņš aptiekā (2010.) 

            Ludborža L, Streptokoku izraisītā infekcijas slimība – Roze (2010.) 

 

Organizatoriskais darbs: 

Latvijas Farmaceitu biedrības, Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas locekle. 

 

Profesionālā pilnveide: 

Regulāra farmaceitu tālākizglītības pasākumu apmeklēšana, sertificēta farmaceita kvalifikācijas 

uzturēšanai. 
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Psihiatre , dr.med. Māra EGLĪTE 

dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1951. 

 

 Izglītība: 

1997. University of Umea, Department of Psychiatry,  course of cognitive psychotherapy 

1975. – 1976. RMI specializācija – internatūra psihiatrijā 

1969. – 1975. Rīgas Medicīnas institūts – ārstniecības fakultāte 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1997. LR medicīnas zinātņu doktore 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskais grāds: 

1980.- 1985.g. LEKMI zinātniskā līdzstrādniece, 

1997.g. – 2000.g. – vieslektors psihiatrijā Rīgas 5. Medicīnas skolā 

2009.g. – līdz šim brīdim –Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, vies docente studiju kursā 

„Psihiatrija un mentālā veselība” 

 

Darba gaitas: 

Kopš 1985.g. līdz šim KUS „Gaiļezers” konsultējošā psihiatre 

1980. – 1985. Latvijas eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts, Psihofizioloģijas laboratorijas 

zinātniskā līdzstrādniece 

1978. - 1980. Rīgas psihoneiroloģiskais dispansers – psihiatre 

1975. – 1978. Liepājas psihoneiroloģiskā slimnīca – ārste – psihiatre. 

 

Zinātniskā darbība un  publikācijas: 

1. Hakele (Eglīte) M., Spandega I. A Method for determining the Reaction of Elektrodermal Resistence to 

Evalute Alkohol Tolerance in Man – Latvijas Psr Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1982. Nr.9, 105 – 108 lpp. 

2. M. Hakele (Eglīte) Mugurkaula kakla daļas osteohondrozes pacientu neiroloģisko sindromu 

psihopatoloģiskie aspekti. – Latvijas Ārsts – 1989.g. 60 – 63 lpp. 

3. Aide H. Eglite M. Eglitis I. A correlation between neurological pathology and psychiatric change in 

patients with cervical osteochondrosis. – Abstracts the I Baltic Sea Conference on  Psychosomatic and 

Psychotherapy. Kiel, 1992.p.79 

4. Māra Eglīte, Pacientu ar hroniskām muguras sāpēm psiholoģiskā struktūra un ārstēšanas ieteikumi. – 

Pasaules Latviešu Ārstu II kongresa tēzes. Rīga 1993.g. 29.lpp. 

5. Mara Eglite  Psychosomatic aspects in recurrent back pain patients . Abstracts thesis of Baltic Sea 

conference on psychosomatic Treatment. Riga 1996. p.46 

6.Mara Eglite  The 10 year experience of liaison psychiatrist in the general hospital Riga. European 

Psychiatry. 1998. Vol.13,p.320 

7. Māra Eglīte „Konsultējošā psihiatra darba struktūras dinamika no 1998.līdz 2008.gadam” , 6. Latvijas 

Ārstu kongresa tēzes , LĀ 2009.g.  

8. Māra Eglīte, Ilona Zālīte „Profesors Imants Eglītis – psihiatrijas un citu medicīnas specialitāšu 

sadarbības pamatlicējs Latvijā „ – Medicīnas profesūra Latvijā : tapšana un attīstības tendences – Rīga , 

2009.g. lpp 18 – 21. 

Raksti zinātniskos un profesionāli izglītojošos izdevumos: 34 

Tēzes kongresos un konferencēs: 16 

Publikācijas presē par psihiatrijas un psihiskās veselības jautājumiem: 144  

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:  
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   Latvijas psihiatru asociācijas biedre 

   Eiropas psihiatru asociācijas biedre  

   LR ZVA Klīnisko pētījumu nodaļas ārštata eksperte  

 

Profesionālā pilnveide: 
 Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas psihiatru asociācijas tālākizglītības pasākumi, kas pēdējo 5 gadu laikā 

novērtēti ar 278 kredītpunktiem 
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Guna GERĶE 
dzīves un darba gājums 

 

PERSONAS DATI 

Vārds, uzvārds:   GUNA GERĶE 

Personas kods:   150457 – 12784  

Dzīves vietas adrese:   Celmu iela 2 – 21  

E – pasts:    gunag@e-apollo.lv  

 

Izglītība:   

2008.g. – 2011.g. 19.02.  Latvijas Lauksaimniecības Universitāte                

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 

2005.g. – 2008.g.   Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte  

Veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās  

1999.g. – 2001.g.   Rīgas Tehniskā Universitāte Humanitārais 

                                                            Institūts Arodpedagoga kvalifikācija 

1976.g. – 1978.g.   Rīgas 4. medicīnas skola  

     Medicīnas māsa 

1964.g. – 1975.g.   Salacgrīvas vidusskola 

 

Papildus izglītība, kursi   

2000.g.   Auto vadītāja apliecība (kat. „B”), Nr. AA369376  

 

Darba gaitas: 

1978.g. – 1988.g.10.07.  Rīgas Sarkanā Krusta slimnīca Anestezioloģijas  

                                                            un Intensīvās terapijas nodaļas vecākā māsa  

1988.g.11.07.-2010.g.30.12.  Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers”   

galvenā māsa  

No 1996.g. līdz šim brīdim  Rīgas Stradiņa universitātes Sarkana Krusta  

medicīnas koledža pasniedzēja  

1996.g. – 1997.g. Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” piedalījos klīniskajā 

pētījumā „Acatinola Memantanīna efektivitāteun panesamība”  

No 2002.g. līdz šim brīdim  Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža pasniedzēja  

2009.g. - 2011.g. Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” piedalījos klīniskajā 

pētījumā „Viegla veida Alcheimera slimība  

                                                            2 - 3 fāze GAL-ALZ3005”  

2011.g.03.01. - 2011.g.18.11. Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” vecākais eksperts  

 Veselības aprūpes jomā 

2011.g. 19.11. – 2012.g.15.01. Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles „Teika”  

 Veselības aprūpes sektora vadītāja 

2012.g.16.01. – 2012.g.18.05. Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” vecākais eksperts Veselības 

aprūpes jomā  

No 2012.g.02.07. līdz šim brīdim Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” Vecākā medicīnas 

māsa 

 

 

 

Dalība konferencēs  

2009.g. maijs Dalība maģistrantu zinātniski praktiskajā konferencē 

 „Teorētisko atziņu aprobācija pedagoģiskajā praksē”  

Prasmes  

mailto:gunag@e-apollo.lv
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Valodu Krievu – labi 

 Vācu – ar vārdnīcas palīdzību 

Angļu – ar vārdnīcas palīdzību 

Datorprasmes   MS Offex (Words), Excel. PowerPoint u.c. 
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Zane GRABE 
dzīves un darba gājums 

 

 

Vārds, uzvārds  Zane Grabe 

 

Dzimšanas gads, vieta  1971.gada 7.janvārī, Rīga 

 

Izglītība: 

1998.gadā beigta Latvijas pēcdiploma apmācības, specializācijas un kvalifikācijas celšanas institūta 

ginekoloģijas un akušērijas specialitātes rezidentūra 

1995.gadā- Latvijas Medicīnas akadēmijas Vispārējas ārstniecības fakultāte 

1989.gadā-Rīgas 1. vidusskola  

 

Darba gaitas:  

SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca Klīnika ”Gaiļezers” Ginekoloģijas klīnika, Hipokrāta 

iela 2, Rīga, LV-1038, ginekologs, 29485619 kopš 1999. gada 

SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca Klīnika ”Gaiļezers” Staru diagnostikas klīnika, 

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, ginekoloģiskās ultrasonogrāfijas speciālists kopš 2001. gada 

Latvijas Universitātes  Rīgas Medicīnas koledža, Hipokrāta 1, Rīga, LV-1038, lektors, kopš 2006. gada 

Rīgas Stradiņa Universitāta, Dzirciema, Rīga, asistents kopš 2009.gada 

 

Akadēmiskā darba stāžs:  

Rīgas Stradiņa Universitāte ginekoloģijas un dzemdniecības fakultāte kopš 2009. gada 

Latvijas Universitates Rīgas medicīnas koledža kopš 2006. gada 1. Septembra 

 

Profesionālā pilnveide: 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes tālākizglītības kursi Augstskolas didaktika, 2009. Gadā 

RSU profesionālās pilnveides programma Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā, 

2012.gadā 

 

Svešvalodu prasme: 

Angļu un krievu valoda 
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Mg.Psych. Jeļena HARLAMOVA 
dzīves un darba gājums 

 

 

Dzimšanas gads: 1974. 

  

Izglītība: 

2009. – 2013. Doktorantūra, Latvijas Universitāte Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultāte, 

Psiholoģijas nodaļa.  

2001. – 2003.g. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte. Maģistra grāds psiholoģijā  

1998. – 2000.g. Baltijas Krievu institūts. Public relations (sabiedrisko attiecību) fakultātes maģistratūra. 

Fakultātes darbības pārtraukšanas dēļ nav pabeigta. 

1994. – 1998.g. Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts. Psiholoģijas bakalaura grāds ar 

kvalifikāciju personības un sociālajā psiholoģijā  

1991. – 1994.g. Rīgas 5.medicīnas skola. Medicīnas māsas diploms. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2003. Maģistra grāds psiholoģijā  

2013. Doktora grāda psiholoģijā kandidāte. 

  

Darba gaitas: 

No 2000.gada līdz šīm brīdim – RAKUS stacionārs “Gaiļezers”, Neiroloģijas un Neiroķirurģijas klīnikas 

psiholoģe. 

No 2002. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, lektore 

No 2005.gada līdz šīm brīdim – “Gaiļezers” Konsultatīvā poliklīnika, Atmiņas kabinets, psiholoģe. 

2007. – 2009.g. SIA “Kerena”, “Farmaceitu darba psiholoģiskie aspekti” tālākizglītības programmas 

veidošana un pasniegšana. 

1992. – 2000.g. Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”, Reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļa. Medmāsa. 

 

Akadēmiskā darba stāžs:  

11 gadi (Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža) 

 

Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem): 

Publikācijas 

Harlamova J., & Sebre S. (2013). Relationships between posttraumatic negative cognitions, panic attack 

and posttraumatic stress symptoms. Baltic Journal of Psychology. Pieņemts publicēšanai 

Harlamova J. un Sebre S. (2013). PTST, panikas lēkmju izpausmju un negatīvo pārliecību atšķirības 

atkarībā no pārciestās traumas veida. 4 starptautiskās zinātniskās konferences „Aktualitātes 

veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotnē” rakstu krājums. Pieņemts 

publicēšanai 

Harlamova, J. un Melne, I. (2013). Atmiņas traucējumi. Doctus, novembris. 

Harlamova J.,& Sebre S. (2012). Posttraumatic Negative Cognitions within the Panic Attack-Posttraumatic 

Stress Disorder Model. International Journal of Psychology, 47, ICP 2012 supplement, ISSN 

0020-7594, pp.780 

Harlamova, J. un Sebre, S. (2011). Negatīvo posttraumatisko pārliecību saistība ar pārciestas vardarbības 

ģimenē smaguma pakāpi. 3. starptautiskās zinātniskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes 

izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotnē” rakstu krājums, 52-59. Rīga: LU Akadēmiskais 

apgāds. 

Paegle I., Harlamova J., Krone I., Brice M. (2011). Viegli kognitīvi traucējumi. Multidisciplinārs ieskats 

problēmā. Doctus, 6 (124)  
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Harlamova J., Sebre S. (2010). Posttraumatic cognitions in relation to severity of physical and sexual 

abuse. Starptautiskās konferences „Posttraumatic disorders – risk factors, concepts and treatment” 

tēzes. University of Warsaw, Interdisciplinary Center for Behaviour Genetic Research,  55 lpp. 

Paegle I., Harlamova J. (2009). Vieglu kognitīvo funkciju traucējumu sindroms. Latvijas ārsts, 9-2009, 

38.lpp. 

 

Līdzdalība starptautiskās konferencēs vai kongresos 

Harlamova, J. un Sebre, S. (2013). PTST saistība ar panikas lēkmēm. 4.starptautiskās zinātniskās 

konferences „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotnē”, LU 

RMK, referāts. 

Harlamova, J., & Sebre, S. (2013). Posttraumatic negative cognitions in connection with PTSD and 

comorbid panic attacks. Proceedings of the 2( th) Annual International conference on Cognitive 

and Behavioural Psychology, Singapūra. Referāts. 

Harlamova, J., & Sebre, S. (2012). PTST saistība ar panikas lēkmēm un posttraumatiskām negatīvām 

pārliecībām. Biopsychological basics of life in education and health, RPIVA starptautiskā 

konferencē. Referats. 

Harlamova, J., & Sebre, S.. (2012). Posttraumatic Negative Cognitions Within the Panic Attack-

Posttraumatic Stress Disorder Model. 30th International Congress of Psychology, Keiptaunā 

(DĀR). Stenda referāts.  

Harlamova, J., & Sebre, S. (2012). Posttraumatic Negative Cognitions within the Posttraumatic Stress 

Disorder. 15th Conference of Bridging Eastern and Western Psychiatry, Maskavā (Krievija). 

Stenda referāts 

Harlamova, J., Brice, M., & Krone, I. (2012). Development of Cognitive Behavioral Therapy in Latvia: 

possibilities and challenges. 15th Conference of Bridging Eastern and Western Psychiatry, 

Maskavā (Krievija). Stenda referāts 

Harlamova, J., & Brice, M. (2011). Cognitive-behavioral treatment of PTSD: approaches and availability 

in Latvia. 5. ikgadējā Baltijas Militāro psihologu konferencē ”Pēctraumatiskais stresa sindroms 

karavīriem. Karavīra sadarbība ar psihiskās veselības speciālistiem”, Rīga. Referāts. 

Harlamova J.,& Sebre S.( 2010). Negatīvo posttraumatisko pārliecību saistība ar pārciestas vardarbības 

ģimenē smaguma pakāpi. LU RMK 3. starptautiskā zinātniskā konference „Aktualitātes veselības 

aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne”. Referāts. 

Harlamova J.,& Sebre S. (2010). Posttraumatic cognitions in relation to severity of physical and sexual 

abuse. Starptautiskā konference „Posttraumatic disorders – risk factors, concepts and 

treatment”.Varšavas Universitāte, Polija. Stenda referāts.  

Līdzdalība vietējas konferencēs  

J.Harlamova (2011). Vudkoka-Džonsona Kognitīvo spēju tests atmiņas novērtēšanai. Latvijas Neirologu 

biedrības un Latvijas Psihiatru asociācijas kopējā konference, "Demences", Rīgā. Referāts.  

J.Harlamova (2011). Vieglu kognitīvu traucējumu psiholoģiskās izvērtēšanas iespējas. Latvijas Neirologu 

biedrības rīkotā konference neirologiem un ģimenes ārstiem „Viegli kognitīvi traucējumi – 

krustceles starp normālu novecošanu un Alcheimera slimību”, Rīga. Referāts  

J.Harlamova (2008). Kognitīvo traucējumu psihodiagnostika. Vaskulāro un neirodeģeneratīvo traucējumu 

diagnostisko kritēriju atšķirības. Latvijas neirologu asociācijas konference, Rīga. Referāts 

Zinātniskā darbība:  

2006. – 2008.g., piedalīšanās pētījumā „Galvas smadzeņu normālā fizioloģiskā un priekšlaicīgā patoloģiskā 

novecošana. Diagnostisko kritēriju izstrāde“. RSU finansējums, līdzpētniece. 

 

Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem): 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, lektore (kursi: Attīstības psiholoģija un ievads 

psihosomatiskā, Krīžu psiholoģija)  

Klīniskās prakses vadīšana psiholoģijas profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmas 

studentiem, LU PPMF; RSU. 
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Saskarsmes treniņa vadīšana psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas studentiem, LU 

PPMF. 

Piedalīšanās ERASMUS programmā ar lekciju (2008), The psychological aspects of suicide.  Lietuva, 

Šauļi 

 

Organizatoriskais darbs (par pēdējiem 6 gadiem): 

Latvijas Psihologu biedrības padomes locekle 

Latvijas Psihologu biedrības 1. kongresa organizatore 

Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas Ētikas komisijas locekle 

1.Latvijas psihologu kongresa organizatore 

Piedalīšanās Latvijas psiholoģijas dienās (2013) ar semināru: „Psihologa darba specifika RAKUS 

stacionāra Gaiļezers Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikā” 

 

Profesionālā pilnveide (par pēdējiem 6 gadiem): 

2013. IBRO Course in Neuroscience. Center for the Cognitive Neurosciences and Semantics, University of 

Latvia 

2009. – līdz šīm brīdim, Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas apmācība. 

2009. -  Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), metode traumatiskās pieredzes 

pārstrādei. Sertifikāts. 

11.2009. Practice of Transformation of Psychotraumatic Experience: biopsychic view. Institute of 

Humanistic and Existential Psychology (Vilnius) 
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Patrīcija IVANOVA 

dzīves un darba gājums 

 

Personīgie dati: 

       pers. kods: 281180 - 11800 

       dzimusi 1980.gada 28.novembrī 

       dzimšanas vieta:  Rīga 

       neprecējusies 

 

Izglītība:  

2012 (maijs-jūnijs) – Stažēšanās Hospital de Bellvitge un Hospital Vall d’Hebron, Asinsvadu Neinvazīvā 

laboratorija, Barselona, Spānija 

2004 - 2010 g. Rezidentūra asinsvadu ķirurģijā. Pēcdiploma Izglītības fakultāte, Rīgas Stradiņa 

Universitāte  

2008 (oktobris- novembris) Stažēšanās Ķelnes Universitātes Klīnika, Asinsvadu ķirurģijas centrs, Ķelne, 

Vācija  

2007 (janvāris – maijs) Studijas apmaiņas programmā, Porto Universitāte, Medicīnas fakultāte, Hospital 

San Joāo, Angioloģijas un asinsvadu ķirurģijas nodaļa,  Portugāle 

1998 - 2004. gadam - LU Medicīnas fakultāte, ārsta grāds, absolvējusi ar LU Rektora atzinības rakstu, 

1995 -1998. gadam - Rīgas 49. vidusskola, 

1988 -1995. gadam - Rīgas 1. ģimnāzija 

 

Darbs:  
Kopš 2012. g. februāra – lektore (stundu pasniedzējs) Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte, Ķirurģijas 

katedra 

Kopš 2010. g. marta – asinsvadu ķirurgs, Asinsvadu ķirurģijas nodaļā, RAKUS klīnika       “Gaiļezers” 

Kopš 2010. g. marta - ārsts,  Invazīvās radioloģijas nodaļa, RAKUS klīnika   “Gaiļezers” 

2009 – 2010. g – ārsts-stažieris,  Asinvadu katetrizācijas laboratorijā, RAKUS klīnika       “Gaiļezers” 

Kopš 2005. g.  septembra – lektore, Rīgas Medicīnas koledžā ārstu palīgu specialitātes studentiem 

2004 – 2010. g – ārsts-rezidents asinsvadu ķirurģijā, RAKUS klīnika    “Gaiļezers” 

2001. g. jūlijs – brīvprātīgs darbs - Tenderden House Bupa Care Homes, St. Albans, Lielbritānija 

 

Dalība profesionālājaās biedrībās un associācijās: 

Kopš 2010.g – asociētais biedrs,  Latvijas invazīvo radiologu asociācija (LIRA) 

Kopš 2010. g – jaunākais biedrs, Eiropas Kardiovaskulārās invazīvās radioloģijas biedrība (CIRSE) 

Kopš 2004. g. – jaunākais biedrs, Latvijas asinsvadu ķirurgu biedrība 

Kopš 2005. g. - jaunākais biedrs, Eiropas asinsvadu ķirurģijas biedrība (ESVS) 

 

 

 

 

 

 

 

Dalība klīniskos pētījumos: 

 2009 -2011 – sub-pētnieks,  Twice-daily oral direct trombiņ inhibitor dabigatran in the long prenvention of 

recurrent symptomatic venozus thrombembolism in patients with symptomatic deep vein trombosis or 

pulmonary embolism (RE-SONATE) 

2007-2008 –  sub-pētnieks, Evaluation Of Fondaparinux (Also Called ARIXTRA) 2.5 mg Subcutaneously 

Once Daily For The Treatment Of Superficial Thrombophlebitis (Also Known As Superficial Vein 

Thrombosis (CALISTO) 

2006- 2007 – pētnieks, General anaesthetic vs local anesthetic for carotid surgery (GALA trial) 
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Sertifikāti un apliecības: 

2012.g. 22-25 septembris - XXVI Annual Meeting of the European Society for Vascular Surgery, Boloņa, 

Itālija  

2012. g 1-2 jūnijs - Congreso Nacional de Sociedad Espanola de Angiologia y Ciruria Vascular) Barselona, 

Spānija 

2011.g. 22-25 septembris - XXV Annual Meeting of the European Society for Vascular Surgery, Atēnas, 

Grieķija  

2011.g.  4-7. maijs - 9th International Symposium on endovascular therapy, Barselona, Spānija 

2011.g. 19-22. janvāris - Leipzig Interventional Course 2011, Leipzig, Germany 

2010.g.  3-5. novembris -  Carpe Diem Diagnostico. XI Monografias Vasculares, Barselona, Spānija 

2010.g. 16-19. septembris  XXIV Annual Meeting of the European Society for Vascular Surgery, 

Amsterdama, Nīderlande 

2010.g. 16. septembris  ESVS course „ How to write a good manuscript”, Amsterdama, Nīderlande 

2010. g. 12. februāris - seminārs „Cerebral aneurism’s embolisation with Hydrocoils (Microvention)”, 

Rīga, Latvija 

2010. g. 20-22 janvāris - kursi „Basic course in vascular ultrasound”, Kopenhāgena, Dānija 

2010.g. 15. janvāris - CALISTO pētījuma noslēguma seminārs, Roma, Itālija 

2009. gada 19-23 septembris – CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Europe) 

Annual Meeting 2009 

2007. g. 20-23. septembris -  XXI Annual Meeting of the European Society for Vascular Surgery, Madride, 

Spānija 

2007. g. 12-14. maijs - European  Vascular Course, Marseļa, Francija 

2006. g. 15 -16. decembris -  Aortic Surgery „HOW TO DO IT” II, Milāna, Itālija 

2006. g. 4-7. oktobris - 48th Annual Meeting of the German Society of Phlebology, Rostoka, Vācija 

2006. g. 21-24. septembris - European Society for Vascular Surgery XX Annual Meeting, Prāga, Čehija 

2006.g. 21. septembris - Revision Course in Vascular Surgery, Prāga, Čehija 

2006. g. 24-28 jūnijs -22th World Congress of the International Union of Angiology, Lisbona, Portugāle 

2006.g. 8-11. aprīlis – 28th Charing Cross International Symposium,Global Endovascular Forum, More 

Vascular and Endovascular Controversies + Revision course, Londona, Lielbritānija  

2005.g. 20. maijs – 3. Latvijas ķirurgu kongress, Rīga 

2005.g. 12. marts – 2. Latvijas Fleboloģijas kongress, Rīga 

2005.g. 10.-12. februāris – Diabetes & Vascular Surgery. Bringing Basic Science into Clinical  practice. 

Stockholma, Zviedrija 

2004.g. 27.-29. maijs – 4. Baltijas ķirurgu asociācijas kongress. Liepāja, Latvija. 

2004.g. 22.-26. maijs – Pasaules 21. Starptautiskās angioloģijas biedrības kongress. Roma, Itālija. 

2004.g. 21.-22. maijs - Trešais  Baltijas Aterosklerozes kongress un 1. Latvijas kardiologu biedrības 

kongress. Rīga.             

2003.g. 25.-26. septembris – konference “Baltic Vascular 2003”, Tallina, Igaunija 

2003.g. 14.-18. jūlijs – mikroķirurģijas kursi Cīrihes Universitātes slimnīcas Neiroķirurģijas nodaļas 

Mikroķirurģijas laboratorijā. Cīrihe, Šveice. 

2003.g. 29.maijs -1.jūnijs – 1. Skandināvijas un Baltijas neiroķirurgu kongress „Postgraduate Teaching 

Course”.Rīga. 

2003.g. 15. marts – Starptautiskās Angioloģijas biedrības Latvijas nodaļas rīkotajā 1. Latvijas Fleboloģijas 

kongress. Rīga. 

1999.g. jūlijs - King’s school of London, angļu valodas kursi. Londona. Lielbritānija. 

1997.g. jūnijs - King’s school of London, angļu valodas kursi. Londona. Lielbritānija. 

 

Publikācijas: 

 P.Ivanova, S. Ponomarjova, A. Kratovska, S. Rudnicka, V. Zvirgzdins. Catheter directed  

thrombolytic therapy (TLT) for acute limb ischemia in patients with arterial thrombosis from 

abdominal aorta to below-the- knee:  early outcome and indications. Starptautiskais endovaskulāro 

terapiju simpozijs. Barselona, Spānija, 8-11. maijs, 2013 
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 P. Ivanova, I. Kikule, V. Zvirgzdins. Postoperative  carotid intima-media thickness correlations with 

atherosclerosis risk factors and postoperative medical therapy depending from  carotid 

endarterectomy  technique. (mini-presentation), Klīniskās asinsvadu ķirurģijas biedrības congress. 

Miami, Florida, ASV, 12-16. marts, 2013 

 P.Ivanova, I. Kikule, K. Kisis, D. Krievins, V. Zvirgzdins. Quality of life improvement after carotid 

endarterectomy for symptomatic patients (stenda referāts). Baltijas Neirologu Kongress 

(BALCONE),Tartu, Igaunija, 9-12. maijs, 2012 

 Ivanova P, Kikule I, Zvirgzdins V, Krievins D. Intima-media thickness  of internal carotid artery 

followed  different endarterectomy techniques (one year follow –up). Cerebrovasc 

Dis 2012;33(Suppl.1) 

 P.Ivanova, I. Ķikule, D. Krieviņš. Intimas hiperplāzija vienu gadu  pēc miega artērijas 

endarterektomijas. LU Zinātniskā konference. 2012. gada 1. februāris  

 P.Ivanova, S.Rudnicka, G.Gal, S. Ponomarjova, D. Eglite. Endovascular treatment of two saccular 

extracranial internal carotid aneurysm and stenosis between them with covered stent. January 19-22 

Leipzig Interventional Course 2011 (stenda referāts), Janvāris 19-22, Leipciga, Vācija 2011 

 P.Ivanova, I. Kikule, D. Krievins, V. Zvirgzdins, E. Lietuvietis, S. Thor, G. Sprudzans. Carotid 

endarterectomies in Latvia. Acta Chirurgica Latviensis 2009(9): 33 -8. 

 Trial Colaborative Group. General anaesthesia versus local anaesthesia for carotid surgery (GALA): 

a multicentre, randomised trial. Lancet 2008; 372:2132-42 

 P. Ivanova, D. Krieviņš, J. Rīts, N. Tomiševa  ”The importance of bacterial colonization on venous 

ulcer healing ”, apbalvots ar 3. vietu postersesijā. 4.10.2006 -7.10.2006 .Vācijas 48. fleboloģijas 

biedrības kongress. Rostoka, Vācija ( Journal of Phlebologie. 2006; 4:A23-A24) 

 P. Ivanova, J. Rits, D. Krievins, V. Zvirgzdins „Chronic venous insuffiency patient in Latvia” Stenda 

referāts, 22th World Congress of the International Union of Angiology, 24-28 jūnijs, Lisbona, 

Portugāle 2006 

 P.Tretjakovs, A. Jurka, A. Stifts, P. Ivanova, D. Krievins, A. Jansone, JI Aivars, V. Pīrāgs ”The effect 

of serotonin 5-HT2 receptor on vasomotor responses” pieņemts un apstirināts publicēšanai Vascular 

Disease Prevention, 2005 

 D.Krievins, A.Balode, E.Lietuvietis, K.Kisis, M.Gedins, P.Ivanova, N.Tomiseva “The effect of 

bacterial colonization and antibacterial therapy on venous ulcer healing”, Pasaules 21. Starptautiskās 

angioloģijas biedrības kongresa tēzes. 22-26. maijs, Roma, Itālija (stenda referāts) 

 D.Krieviņš, A.Balode, P.Ivanova, N.Tomiševa “Antibakteriālās terapijas nozīme venozu čūlu 

ārstēšanā”, Latvijas ķirurģijas žurnālā (Acta Chirurgica Latviensis).2003.(I) 

 J.Rozentāls, K.Staudžs, V.Liepa, N.Vnukova, A.Platkājis, J. Bernšteins, P.Ivanova, V.Zvirgzdiņš 

“Karotīdu paragangliomas gadījums”, Latvijas ķirurģijas žurnāls (Acta Chirurgica Latviensis) 

2003.(3), 145 – 147. 

 

Valodu zināšanas: 

                latviešu - dzimtā 

                angļu - labas 

                krievu – labas 

                spāņu - labas 

                portugāļu - viduvējas 
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Dr. Dzintra JAKUBAŅECA 
dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1959 

 

Izglītība:   

 

2005.g .- 2007.g. RSEBAA- – diploms PD C Nr.2260 

1979.g. – 1985.g. Rīgas Medicīnas institūts - diploms ИB Nr. 368359 

1974.g. – 1978.g. Rīgas 1. Medicīnas skola - diploms K Nr. 05894  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskais grāds: 

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā 

Profesionālais maģistra grāds medicīnā 

Apmācīttiesīga neatliekamajā medicīnā ārste 

NM ārste (sert. Nr. A-15762, līdz 07.01.2016.) 

Anesteziologs – reanimatologs (sert. Nr. A-18751, līdz 07.09.2017.) 

Veselības aprūpes vadības ārste (sert. Nr.66274, līdz 07.12.2017.) 

 

Darba gaitas: 

No 2009.g.aprīļa NMP dienesta Medicīniskās kvalifikācijas un mācību centra 

vadītāja 

No 2009.g/janv.- aprīlim Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas galvenā ārsta 

vietniece mācību, kvalifikācijas un katastrofu medicīnas 

jautājumos 

No 2006.g.-2009.g. Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības aprūpes 

pārvaldes priekšnieka vietniece 

No 2005.g. -2006.g. Rīgas ĀMPS speciāliste – koordinatore personāla apmācības 

jautājumos 

No 1999.g.- 2003.g LM Katastrofu medicīnas centra Mācību un kvalifikācijas daļas 

speciāliste  

No 1988.g. Rīgas ĀMPS reanimācijas brigādes vadītāja 

No 1985.g.-1988.g. Rīgas ĀMPS izbraukuma brigādes ārste 

No 1978.g.- 1985.g. Rīgas ĀMPS toksikoloģiskās brigādes feldšere 

 

Akademiska/zinatniska darba stazs: 

  27 gadi 

 

Zinātniskā darbība un  publikācijas: 

2012.- 2013.g. Autore tālākizglītības programmām NM jomā, mācību 

materiālu sagatavošana 

2013.g. Līdzautore plakāta – ziņojuma “Analysis of Factors 

Influencing Resuscitation Success in Acute Coronary 

Syndrom Patient with Cardiac Arrest in Prehospital Stage 

2011 – 2012 in Latvia” sagatavošanā. Tēma prezentēta 

Eiropas Atdzīvināšanas padomes organizētajā simpozijā, 

kas notika 25.-26.oktobrī Krakovā, Polijā. 

2012.g. Raksts „Neatliekamā palīdzība 2011. gadā pacientiem akūtā 

koronārā sindroma ar ST segmenta elevāciju gadījumos” 

publicēts RSU 2012. gada zinātnisko rakstu krājumā no 

191. līdz 201.lpp. 

2011.g. Ziņojums „Elpošanas nodrošinājums komā esošiem 

politraumu guvušiem pacientiem pirmsslimnīcas etapā” 
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Latvijas anesteziologu – reanimatologu 5.nacionālajā 

kongresā 

2011.g. Ziņojums LĀB konferencē „2010.gada Eiropas 

kardiopulmonālās reanimācijas vadlīnijas un to ieviešana 

Latvijā” 

2010.g. Ziņojums „Nekavējoša dzīvības glābšana, nodrošinot 

intraosālu pieeju asinsritei” LĀB starpdisciplinārajā 

konferencē  

2009.g. Referāts 6.Latvijas Ārstu kongresa sēdē „Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības aktualitātes Latvijā” 

2008.g. Ziņojums „Vai dzīve ir mainījusies pēc reanimācijas?” 

4.Baltijas valstu un 4.Latvijas anestezioloģijas, 

reanimatoloģijas, intensīvās terapijas, NMP un KM 

kongresā 

2007.g. Ziņojums „Neatliekamā palīdzība dzīvībai kritiskos 

stāvokļos” LĀB starpdisciplinārā konferencē 

2007.g. Raksts „Neatliekamā palīdzība dzīvībai kritiskos stāvokļos” 

žurnālā „Latvijas Ārsts” 

Pedagoģiskā darbība: 
No 2012.gada Stundu pasniedzēja LU Rīgas Medicīnas koledžā 

No 1996.gada Lasu lekcijas un vadu nodarbības tālākizglītības programmās par 

neatliekamās medicīniskās palīdzības, t.sk., reanimācijas, 

nodrošināšanas jautājumiem neatliekamās medicīnas ārstniecības 

personām, rezidentiem 

Organizatoriskais darbs: 

No 2009.g. Teorētisko un praktisko mācību organizēšana un realizēšana 

NMP dienesta ārstniecības personām un operatīvā medicīniskā 

transportlīdzekļa vadītājiem 

No 2007.g.  LĀB Ārstniecības personu un iestāžu apmācības tiesību komisija 

locekle 

Profesionālā pilnveide: 

2013.g. Dalība 3 dienu Nacionālajās NMP un KM mācībās „Dzīvības 

cena” 

2013.g. Dalība starptautiskā konferencē „Kvalitatīva veselības aprūpe. 

Latvija Eiropā” 

2012.g. Dalība tālākizglītības mācību programmā „Aktualitātes 

anestezioloģijā, intensīvajā terapijā” 

2010.g. Dalība tālākizglītības mācību programmā „Aktualitātes 

anestezioloģijā, intensīvajā terapijā” 

2009.g. Dalība starptautiskā seminārā Nīderlandē par intraosālās pieejas 

nodrošināšanu. 

2008.g. Dalība IPOKRaTES klīniskā 3 dienu seminārā „Pašreizējie 

priekšstati kritiski slimu zīdaiņu un bērnu intensīvajā terapijā” 

 

 

Apbalvojumi: 

2006.g. Jūras spēku komandiera apbalvojums „Par nopelniem” 

2004.g. Triju Zvaigžņu ordenis 

1999.g. LVA fonda „Lāčplēsis” Goda zīme 
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Dr.paed., Mg.psych. Anda KAULIŅA 

dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1954 

 

Izglītība:   

Rīgas Pedagoģijas un 

Izglītības vadības 

akadēmija, Pedagoģijas 

fakultāte 

Studijas pedagoģijas doktorantūrā, diploms. Dr.paed. 

2008.-2012..  

 

 

Latvijas Universitāte, 

Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte 

Studijas psiholoģijas doktorantūrā, izziņa 

1998.-2004. 

 

 

Latvijas Universitāte, 

Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte 

Diploms, 

Maģistra grāds psiholoģijā (Mg.psych.) 

1993. – 1995.  

Latvijas Universitāte, 

Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte 

Diploms, bakalaura grāds psiholoģijā,  psihologa asistenta 

kvalifikācija, pedagoģijas un psiholoģijas skolotāja 

kvalifikācija 

1989.-1993.  

 

Darba gaitas: 

Laika periods 1995. - šobrīd 

Profesija vai ieņemamais 

amats 
RPIVA, lektore 

Laika periods 1998.- 2008. 

Profesija vai ieņemamais 

amats 
Biedrība „Dzintarkrasta serviss” 

Profesija vai ieņemamais 

amats 
Projektu vadītāja 

Laika periods 2006.-2007. 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

RPIVA profesionālās studiju programmas „Psihologa asistents” 

direktore 

Laika periods 2001.-2003. 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

RPIVA Izglītības psiholoģijas katedras vadītāja 

 

 

Laika periods 1995.-1998.  

Profesija vai ieņemamais 

amats 

RPIVA  - Skolas un ģimenes psihologu profesionālās studiju 

programmas direktore 

 

 

 

Darba vietas nosaukums 

un adrese 

 

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskola, Psiholoģijas 

fakultāte  

Imantas 7. līnija 1, LV-1083 
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Nozare Psiholoģija, izglītība, personāla vadība 

Laika periods 1994.-patreiz 

Profesija vai ieņemamais 

amats psiholoģe 

Darba vietas nosaukums 

un adrese 

Rīgas 93. vidusskola  

LV-1082, Sesku 72, Rīga 

Nozare 
psiholoģija 

 

Akadēmiskā/ zinātniskā darba stāžs: 

17 gadi 

 

Zinātniskā darbība un  publikācijas: 

Kauliņa, A., Voita, D. (2012). Integratīvās mācību metodikas efektivitāte specifisku lasīšanas traucējumu 

mazināšanā sākumskolā. RPIVA 6. starptautiskās zinātniskās konferences Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā rakstu krājums. Zinātniskie raksti (152–157. lpp.). Rīga: RPIVA. ISBN 978-9934-

8215-9-2. 

Kaulina, A., Tubele, S. (2011). Correlation of primary and secondary symptoms of specific reading 

disabilities evaluated by parents of 1st–3rd year pupils. Journal of Speech and Language Pathology, 1, (1), 

(July–December 2011), 13–26. Retrieved February 27, 2012, from http://www.jslp.uz.zgora.pl/index.html. 

ISSN 2084 – 2996. 

Voita, D., Vaļēviča, E., Kauliņa, A., u.c. (2011, December). Possible learning and reading disorder non-

medication correction methods. Ad verba līberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology, 3, (1), 32–45. 

ISSN 1691-5771. 

Kauliņa, A., Voita, D. (2011). Lasīšanas traucējumu neirobioloģiskie cēloņi. Latvijas Universitātes Rīgas 

Medicīnas koledžas 3. starptautiskās zinātniskās konferences Aktualitātes veselības aprūpes izglītības 

pilnveidē: mūsdienas un nākotne rakstu krājums (60.–67. lpp.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. ISBN 978-

9984-45-408-5. 

Kauliņa, A., Tūbele, S. (2011). Specifisku lasīšanas traucējumu simptomi pedagoģiskajā procesā. 

Starptautiskās zinātniskās konferences Sabiedrība, integrācija, izglītība materiāli. I daļa: Augstskolu 

pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (383.–393. lpp.). Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola. ISSN 1691-5887. 

Kauliņa, A. (2011). Integratīvās mācību terapijas iespējas darbā ar bērniem, kuriem ir specifiski lasīšanas 

traucējumi. Latvijas Universitātes raksti, 759. sējums. Pedagoģija (81.–88. lpp.). Rīga: Latvijas 

Universitāte. ISSN 1407-2157, ISBN 978-9984-45-336-1. 

Kauliņa, A., Ziriņa, T. (2010, December). Creative teaching methods for developing reading literacy in a 

teaching process. Ad verba līberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology, 2, (1), 92–101. ISSN 1691-

5771. 

Kauliņa, A., Tūbele, S. (2009). Logopēda un psihologa sadarbība specifisko lasīšanas traucējumu 

diagnostikā. Latvijas Universitātes Raksti, 747. sējums. Pedagoģija un skolotāju izglītība (216.–227. lpp.). 

Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157, ISBN 978-9984-45-175-6. 

Kauliņa, A. (2009). Lasītā teksta izpratnes un attieksmes pret lasīšanu atšķirību īpatnības. Liepājas 

Universitātes rakstu krājums Vārds un tā pētīšanas aspekti, 13 (2), 115.–120. lpp. ISSN 1407-4737. 

Kauliņa, A. (2008). Lasītā teksta izpratnes un attieksmes pret lasīšanu saistība. RPIVA IV Jauno zinātnieku 

konferences rakstu krājums (85.–90. lpp.). Rīga: RPIVA. ISBN 978-9934-8060-2-5. 

Kauliņa, A. (2008). „Puskultūras” vai valodas personības veidošanās. RPIVA 4. starptautiskās zinātniskās 

konferences Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā rakstu krājums. Zinātniskie raksti un 

konferences referāti (452.–456. lpp.). Rīga: RPIVA. ISBN 978-9984-9903-7-8. 

Zīriņa, T., Kauliņa, A. (2008). Vides ietekme uz valodas attīstību. Valodniecības raksti – 2. LETONIKAS 

II kongresa materiāli (160.–167. lpp.). Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija. ISBN 978-9984-742-36-6. 

Kauliņa, A., Degtjarjova, I. (2007). Disleksija – domāšanas traucējums vai slēptais talants? Vecuma grupu 

valodas īpatnības Latvijā: ligvistiskais, sociālais un kultūras aspekts (101.–111. lpp.). Rīga: SIA Izglītības 

soļi. ISBN 9984-712-84-2. 
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Tūbele, S., Kauliņa, A. (2007). Logopēda un psihologa sadarbības iespējas disleksijas gadījumā. Vecuma 

grupu valodas īpatnības Latvijā: ligvistiskais, sociālais un kultūras aspekts (111.–120. lpp.). Rīga: SIA 

Izglītības soļi. ISBN 9984-712-84-2. 

Monogrāfija 

Kauliņa, A., Tūbele. S. (2012). Lasīšanas traucējumi bērniem. Rīga: RaKa, 113 lpp. ISBN 978-9984-46-

224-0. 

Metodiskie materiāli 

Voita, D., Augstkalne, D., Kauliņa, A. u. c. autoru kolektīvs (2011). Integratīva mācību metodika 

adaptācijai sociālajā vidē kognitīvo un kustību funkciju uzlabošanai. I daļa. Rēzekne: RPIVA, 196 lpp. 

Voita, D., Augstkalne, D., Kauliņa, A. u. c. autoru kolektīvs (2011). Integratīva mācību metodika 

adaptācijai sociālajā vidē kognitīvo un kustību funkciju uzlabošanai. II daļa. Rēzekne: RPIVA, 510 lpp. 

Voita, D., Augstkalne, D., Kauliņa, A. u. c. autoru kolektīvs (2011). Integratīva mācību metodika 

adaptācijai sociālajā vidē kognitīvo un kustību funkciju uzlabošanai. III daļa. Rēzekne: RPIVA, 480 lpp. 

Kauliņa, A. (2008). Inovatīvs metodiskais līdzeklis 1.–4. klašu skolēnu lasīšanas prasmju un lasītā teksta 

izpratnes paaugstināšanai. Rīga, 53 lpp 

ESF projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās 

veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem”  (izpildes laiks: 

01.01.2012.–31.12.2013. Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109, finansētājs ESF. Statuss 

projektā: administratīvā koordinatore, dalībniece). 

RPIVA PPZPI Zinātniski pētnieciskais projekts „Kognitīvās funkcijas un spēju attīstība, iespējamie 

traucējumi un korekcijas metodes” (izpildes laiks: 15.04.2011.-31.12.2011.  Nr. 01/2011-3, finansētājs 

RPIVA. Statuss projektā: pētniece). 

ESF projekts „Integratīvās mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vide skolēniem un 

jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem” (izpildes laiks: 01.01.2010.–

31.12.2011. Nr. 2009/0305/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/122, finansētājs ESF. Statuss projektā: 

administratīvā koordinatore, dalībniece). 

Izglītības inovācijas fonda (IIF) projekts ”Inovatīvs metodiskais līdzeklis 1.–4. klašu skolēnu lasīšanas 

prasmju un lasītā teksta izpratnes paaugstināšanai” (izpildes laiks: 2008, projekta iesnieguma Nr. IIF-

1K/2008-3/S3, finansētājs IIF. Statuss projektā: organizatoriskā vadītāja un izpildītāja) 

2012. Moduļa apmācības programma „Komercdarbības pamati (mazā biznesa organizācija)”, 

Grāmatvedības un finanšu koledža. Sertifikāts. 

2011.  studijas Leipcigas Universitātē 

2009./2010. studijas Leipcigas Universitātē 

 

 

Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs: 

2012. RPIVA 6.  Starptautiskā zinātniskā konference Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. 

Referāts: “Integratīvās mācību metodikas efektivitāte specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanā 

sākumskolā”. RPIVA, Rīga. Sertifikāts. 

2011. 11th European Conference on Psychological assessment. Paper presentation: „Investigations of 

teachers understanding about specific reading disabilities in pedagogical practice”. University of Latvia, 

Riga. Sertifikāts. 

2011. Rēzeknes Augstskolas Starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība, integrācija, izglītība. Referāts: 

„Specifisku lasīšanas traucējumu simptomi pedagoģiskajā procesā”. Rēzeknes Augstskola, Rēzekne. 

Sertifikāts. 

2010. RPIVA VI Starptautiskā Jauno zinātnieku konference. Referāts: „Lasīšanas traucējumu sekundārie 

simptomi pedagoģiskajā procesā”. RPIVA, Rīga. Sertifikāts. 

2010. LU MK 3. starptautiskā zinātniskā konference Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: 

mūsdienas un nākotne. Referāts: „Lasīšanas traucējumu ģenētiskie un neirobioloģiskie cēloņi”. Latvijas 

Universitātes Medicīnas koledža, Rīga. Sertifikāts. 

2010. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. Pedagoģijas sekcija „Speciālā pedagoģija: 

pētniecība, studijas, prakse”. Referāts: „Integratīvās mācību terapijas iespējas darbā ar bērniem ar 

specifiskiem lasīšanas traucējumiem”. LU, Rīga. Sertifikāts. 
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2009. Latvijas Universitātes 67. zinātniskā konference. Pedagoģijas sekcija „Psiholoģiskā pedagoģija: 

aktualitātes, problēmas, risināšanas iespējas”. Referāts: „Logopēda un psihologa sadarbība specifisko 

lasīšanas traucējumu diagnosticēšanā”. LU, Rīga. Sertifikāts. 

2009. Liepājas Universitātes 14. starptautiskā konference Vārds un tā pētīšanas aspekti. Referāts: „Valodu 

mācīšanās motivācija 8. un 11. klasē”. Liepājas Universitāte, Liepāja. Sertifikāts. 

2009. RPIVA XIV starptautiskā kreativitātes konference Kreativitāte individualitātes dzīves gaitā. 

Referāts: „Radošas lasītprasmes apguves metodes pedagoģiskajā procesā”. RPIVA, Rīga. Sertifikāts. 

2008. RPIVA IV Jauno zinātnieku konference. Referāts: „Lasītā teksta izpratnes un attieksmes pret 

lasīšanu atšķirību īpatnības sākumskolā (2. klase), pamatskolā (8. klase) un vidusskolā (11. klase). RPIVA, 

Rīga. Sertifikāts. 

2008. Liepājas Universitātes 13. starptautiskā konference Vārds un tā pētīšanas aspekti. Referāts: „Lasītā 

teksta izpratnes psiholoģiskie aspekti”. Liepājas Universitāte, Liepāja. Sertifikāts. 

2008. RPIVA XIII starptautiskā kreativitātes konference Kreatoloģija kā kreativitātes kompleksa izpēte. 

Referāts: „Radošu darba metožu pielietošanas iespējas lasītā teksta izpratnes paaugstināšanai”. RPIVA, 

Rīga. Sertifikāts. 

2007. LU Starptautiskā zinātniskā konference Valoda pasaulē, pasaule valodā un literatūrā. Referāts: 

„Lasīšanas, rakstīšanas grūtības un diskriminējoša attieksme skolā”. LU, Rīga. Sertifikāts. 

 

 

 

Profesionālā pilnveide: 

2008. Zinātniskās literatūras studijas Vācijā Internacionālajā pedagoģijas bibliotēkā. 

2009. International Workschop „Historical Aspekts of Psychology”, Leipcigas Universitāte, Vācija.  

Sertifikāts.  

2009. „Visualisieren und Presentieren” starptautisks seminārs Leipcigas Universitāte, Vācija. Sertifikāts. 

2006. Microsoft Unlimited Potential kursi „Prezentācijas pamati”. Sertifikāts 

2006. SIA „Baltic consultants” kurss „Eiropas sociālā fonda projektu sagatavošana, īstenošana, vadība”. 

Apliecība. 
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Ilze Kļava 
dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1971,27.Aprīlis 

 

Izglītība:   

2008.g. – 2010.g.  RSU, Māszinības fakultāte, Māszinību programma , Veselības zinātņu 

maģistra grāds veselības aprūpē. 

2005.g. – 2007.g. LU, Medicīnas fakultāte, Māszinības programma, Veselības zinātņu 

bakalaurs. 

1986.g. – 1989.g. Rīgas 4. medicīnas skola, medicīnas māsa.                                                      

1978.g. – 1986.g. Rīgas 45. vidusskola. 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskais grāds: 

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē 

 

Amati: 

Asistents; Virsmāsa 

 

Darba gaitas: 

2010.g. līdz šim brīdim  

2008.g. līdz šim brīdim 

Latvijas Universitātes, Rīgas Medicīnas koledža, asistents 

SIA Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīcas, Diagnostikās 

kardioloģijas nodaļas virsmāsa.  

2007.g. – 2010.g. Latvijas Universitātes, Rīgas Medicīnas koledža, stundu pasniedz.  

1995.g. – 2008.g. BO SIA Klīniskā slimnīca „Gaiļezers”, Valsts Toksikoloģijas centra 

reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļa, medicīnas māsa. 

2002.g. Piedalīšanās Bristol – Majers rīkotajā vispasaules pētījumā. 

1989.g. – 1995.g. Rīgas pilsētas 1. bērnu poliklīnika, skolu medicīnas māsa. 

 

Akadēmiskā/ zinātniskā darba stāžs: 

2007.g. līdz šim brīdim 

 

Zinātniskā darbība un  publikācijas(pēdējos 6 gados): 

2010. gadā tika izstrādāts maģistra darbs „Faktori, kas sekmē nozokomiālās infekcijas attīstību, veicot 

urīnpūšļa kateterizāciju un aprūpi māsas darbā.”, kas ir turpinājums pētījumam ‘’Infekciju kontrole māsas 

praksē’’ (aut. Diāna Platace) finansēts no IZM PROJEKTA NR. RSU-07/4 līdzekļiem. 

 

1. The study of the risk factors of health-care associated infections in patients’care with  

invasive devices” Acta Chirurgica Latviensis, 2009 (9): 50-55. 

       2. „The risk factors of device-related infection in nurse practice” Annals of Healthcare Research, 

Proceeding of the 2010 International Online Medical Conference (apstiprināts publicēšanai 19.02.2010.) 

       3. „Influence of patients’ care with invasive devices on the risk of healthcare-associated  

infections” The Conference Proceedings Book published in 2010 by World Scientific  

Publishing Group, BioMicroWorld2009.  

 

 12.04.2010.Thesis/Poster presentation”Microbiological investigation in patients care with invasive 

devices” ECCMID 2010, Vienna, Austria 
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 18.03.2010.Tēzes/Stenda referāts „Nozokomiālās infekcijas attīstību ietekmējošie faktori urīnpūšļa 

katetrizācijas un aprūpes laikā” RSU Zinātniskā Konference 2010 

 17.03.2010.Tēzes/Stenda referāts „Urīnpūšļa kateterizācijas un aprūpes mikrobioloģiskais 

izvērtējums” RSU 59. medicīnas nozares studentu zinātniskā konference  

 07.03.2010.Thesis/Virtual presentation „The risk factors of device-related infection in nurse 

practice” International Online Medical Conference (IOMC) 2010 

 02.12.2009.Thesis/Virtual presentation „Influence of patients’ care with invasive devices on the 

risk of health care-associated infections” BioMicroWorld 2009, Lisbon, Portugal. 

  

Pedagoģiskā darbība: 

2011.g. līdz šim brīdim  Latvijas māsu asociācija, Profesionālās pilnveides kursi „ Elektrokardiogrāfija un 

tās pamatprincipi” 

2007.g. līdz šim brīdim  - Latvijas Universitātes, Rīgas Medicīnas koledža Prakses PTI; 

2008 .g. – 2010.g. - Latvijas Universitātes, Rīgas Medicīnas koledža Prakses Speciālās PTI; 

2008.g. līdz šim brīdim - Latvijas Universitātes, Rīgas Medicīnas koledža Prakses Propedētikā, ārstu 

palīgiem; 

2008.g. līdz šim brīdim - Latvijas Universitātes, Rīgas Medicīnas koledža Prakses Vesela cilvēka 

novērtēšanā, māsām. 

 

Vadīti kvalifikācijas darbi : 

2011 gads: 

 Dace Uzkliģe „ Peritoniālās dialīzes pascientu piederīgo dzīves klavitāte”; 

 Agra Hunčaka „ Māsu zināšanas par hronisku brūču aprūpi”; 

 Svetlana Tihomirova „ Iedzīvotāju zināšanas par glaukomu”; 

 Irina Gūtmane „Jauniešu zināšanas par alkohola negatīvo ietekmi un cilvēka organisma sistēmām” 

 Ilze Krastiņa „ Zināšanas par hronisku brūču aprūpi” 

 Ieva Taupmane „Pacienta zināšanas un izpratne par spirometriju”. 

2012. gads: 

 Sintija Stacjukēviča „Muguras sāpes, kā jauniešu veselības problēma mūsdienās”. 

2013.gads: 

 Elita Pinka „Medicīnas un aprūpes personāla savstarpējās attiecības kolektīvā un to ietekme uz 

sadarbību ar studentiem”; 

 Irēna Timofejeva „Pacientu izglītošana par hemoroidālās slimības profilaksi un”; 

 Kristina Puhova „Sabiedrības informētība par hemoroidālo slimību un to veicinošiem faktoriem”; 

 Nataļja Valujeva „Pacientu aprūpe agrīnajā pēcoperācijas periodā pēc gūžas locītavas totālās 

endoprotezēšanas”; 

 Olga Krūmiņa „Aprūpes process pacientiem ar akūtu koronāru sindromu pēc koronāras 

angioplastijas”; 

 Rita Rudus „Ķirurģisko pacientu apmierinātība ar perioperatīvo aprūpi 

 Latvijā un Portugālē”; 

 Edīte Stariņa „Lietderīga laika izmantošana māsas praksē”; 

 Aleksandra Ostapenko „Attieksme pret abortiem dzimumu aspektā”. 

 

Vadīts bakalaura darbs: 

 Ilze Krastiņa „Atsauksmes par dažādu pārsienamo materiālu pielietojumu hronisku brūču aprūpē ”.  

Veikta kvalifikācijas darbu recenzijas: 

2011. gads: 

 Eva Šimohina „Pacienta drošība uz operāciju galda anestēzijas māsas skatījumā”; 

 Marina Leonoviča „Pacientu adaptācija intensīvās terapijas palātā kardioloģijas nodaļā”; 

 Nonna Leičicka „Pacientu informētība par insulta riska faktoriem vīriešiem pēc 40 gadiem”; 

 Ksenija Fokina „Pacientu dzīves kvalitāte, kuri veic peritoniālo dialīzi”; 



609 

 

 Irina Chtchegoleva „Nozokomialās infekcijas pacientiem ar traheostomu intensīvās terapijas 

palātās”; 

 Mairita Bebriša „ar asiņošanu no kuņģa – zarnu trakta aprūpe reanimācijas nodaļā.”; 

 Nataļja Agafonova „Smēķēšanas nozīme HOPS attīstībā Daugavpils novada iedzīvotāju apvidū”; 

 Valentīna Kassihina „Māsu zināšanas par perifēro vēnu katetru lietošanas pamatprincipiem”; 

 Marita Rozīte „Akūtu zarnu infekciju pacientu aprūpes īpatnības”; 

 Inguna Lāce „  Nāves ietekme uz praktizējošiem mediķiem”; 

 Inese Krastiņa; 

 Žanna Juško „Pacientu aprūpi ietekmējošie faktori asociāliem pacientiem neatliekamās medicīnas 

nodaļā.”; 

 Valentīna Grigutiene „Māsu darba organizēšana un vadība neatliekamās palīdzības nodaļā”; 

 Vija Tkačenko „Sukcinilholīna izmantošana un pacienta aprūpe pie ievadnarkozes neatliekamās 

palīdzības un plānveida pacientiem”; 

 Zeltīte Poļaka; 

 Karolīna Musakova; 

 Irina Smirnova „Pacientu attieksme pret medicīnas personāla roku higiēnas ievērošanu.”; 

 Svetlana Vasiļevska „Sabiedrības zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu ūdenī slīkušajiem”; 

 Anita Zviedre – Zvilna „Slikta dūša un vemšana, kā pēcnarkozes problēma”; 

 Rita Zveja „Arteriālās hipertensijas pacientu izglītošana un komplikācijas neārstēšanas gadījumā”; 

 Nadežda Verne „Aprūpes īpatnības pacientiem ar barības vada ķīmiskiem apdegumiem pediatrijā”; 

 Sanita Venska „Trauksmi izraisošie faktori kardioloģijas intensīvajā terapijā”; 

 Vineta Šulca „Pacientu aprūpes pamatprincipi un īpatnības intensīvās terapijas praksē”; 

 Gunta Rutkauska „Aprūpes riska faktori pacientiem ar mākslīgo plaušu ventilāciju”; 

 Gaļina Rubene „Veselīga dzīvesveida nozīme sirds slimību profilaksē”; 

 Roma Konošņikova „ Onkoloģisku pacientu paliatīvā aprūpe mājās, īpatnības”. 

2012. gads: 

 Gunta Biseniece „Sabiedrības attieksme pret eitanāziju Latvijā un Turcijā”; 

 Jūlija Titova „Pacienta ar urīnpūšļa katetru aprūpe”; 

 Viktorija Korostina „Izgulējumu profilakses pasākumu nodrošinājums neiroķirurģijas nadaļas 

pacientiem”; 

 Jūlija Krasovska „Izpratne par kontracepciju un biežāk lietotās kontracepcijas metodes jauniešu 

grupā”. 

2013. gads: 

 Gita Strazda „Torokālās ķirurģijas pacientu aprūpe intensīvās terapijas nodaļā”; 

 Ilona Kārkliņa „Psihosociālo darba vides faktoru ietekme uz māsu praksi”; 

 Sanita Grūbe „Riska faktori darba vidē uzņemšanas nodaļā strādājošām māsām”; 

 Olga Vantusova „Agrīno aprūpes problēmu risināšanu pēc sirds vārstuļu      protezēšanas 

intensīvās terapijas nodaļā”, 

 Jolanta Valdīšana „Vesela jaundzimušā aprūpes īpatnības”; 

 Jana Jekimova „Agrīnas komplikācijas pēc A. Carotis operācijas intensīvās terapijas nodaļā”; 

 Oksana Riževa „Donoru asins nodošanas motivējošo faktoru analīze reģionālajā aspektā”; 

 Diāna Tkačenko „Pareizi zīdaiņu ēdināšanas pamatprincipi”; 

 Irina Grohovska „Pacienta izglītošana hiperbārās oksigenācijas kabinetā”; 

 Ilze Ūdre „Vecāku zināšanas par zīdaiņu ēdināšanu”; 

 Inese Larionava „Gariatrisku pacientu atkārtotas stacionēšanas iemesli Neatliekamās medicīnas 

klīnikā”; 

 Gaļina Stepanova „Pacientu zināšanas par pirms un pēc prostatektomijas aprūpi”; 

 Evita Geceviča „Depresija un tās cēloņi psihiatrijas māsām”. 

 

Organizātoriskais darbs: ----. 
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Profesionālā pilnveide: 

2012.g. Piedalījos Eiropas kardiologu kongresā Minhenē – Vācijā; 

2011.g. Piedalījusies ar referātu „Urīnpūšļa katetrizācijas manipulācija augsta riska nodaļās” Latvijas 

anesteziologu un reanimatologu 5. Nacionālajā kongresā; 

2011.g. Piedalījos Eiropas kardiologu kongresā Parīzē – Francijā; 

2010.g. Pabeidzu apmācības kursu „ Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un 

praksē”; 

2010.g. Iegūts sertifikāts „Funkcionālās diagnostikas metodes māsu praksē”; 

2010.g. Pabeidzu apmācības kursu „Funkcionālās diagnostikas metožu principi”; 

2010.g. Piedalījusies ar referātu „Māsu zināšanas par urīnpūšļa katetrizāciju un aprūpi, to pielietojums 

praksē” 3. Starptautiskajā konferencē „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienās un 

nākotnē”; 

2010. g. Iegūts Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē; 

2009.g. Piedalījusies ar referātu „ Vides kontroles iespējas reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļā” 2 

Latvijas Māsu un vecmāšu kongresā. 

2008.g. Piedalījusies ar referātu „ The possibility of ICU environment control ( nosicomial infection)” 4. 

starptautiskajā Baltijas anestezioloģijas un intensīvās terapijas kongresā un 4. Latvijas Anestezioloģijas un 

reanimatoloģijas, intensīvās terapijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas 

kongresā. 
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Mg. sc. sal. Karīna KURTIŠA 
dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1976 

 

Izglītība:   

Latvijas Universitāte  

09/2011. – 06/2012.  

 

Rīgas Stradiņa Universitāte 

Profesionālā bakalaura grads – anestēzijas, intensīvās un neatliekamās  

aprūpes māsas kvalifikācija  

 

Profesionālā bakalaura grads – ķirurģijas māsas kvalifikācija 

09/2009. - 06/2010. 

 

 

Latvijas Universitāte Veselības zinātņu maģistra grāds 

09/2004. - 06/2006. 

 

 

Latvijas Universitāte           Veselības zinātņu bakalaura grāds 

09/2000. - 07/2003.  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

07/2004.- 01/2010.  

01/2010. – līdz šim brīdim               

Rīgas Medicīnas koledža docente 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža docente 

 

Darba gaitas: 

2002. – 2004. Pasniedzēja Rīgas 5. Medicīnas skola  

2004. – 2010. Lektore Rīgas Medicīnas koledža 

2010. –  līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, lektore 

 

Zinātniskā darbība un  publikācijas: 

1. Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto 

institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekts “Veselības aprūpes 

un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”  Mācību 

materiāla izstrāde “Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un praksē” R: 

2010., 345.lpp. 

2. Līgumdarbs ar Medicīnas Profesionālās Izglītības centru - par metodiskā materiāla izstrādi māsu palīgiem 

Leonardo da Vinci programmas projektā - 1.nodaļa "Pacientu novērošana un novērtēšana. Cilvēka 

pamatvajadzības". Līdzautori: V. Biezā, I. Pičukane, I. Kozinde, J. Ankrava, I. Vikmane, I. Srode. R: MPIC, 

2001., 118lpp.  

Konferenču tēzes: 1 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2011. - 2012. MRSA (Meticilīnrezistents Staphylococcus aureus) infekcijas risks intensīvās terapijas nodaļā 

2009. - 2010. MRSA (Meticilīnrezistents Staphylococcus aureus) infekcijas risks ķirurģiska profila nodaļā 

2010. dalība pedagogu mobilitātē Erasmus Tallina 

2005. - 2006. Garīgās aprūpes nozīme neiroķirurģiskiem pacientiem 

 

Akadēmiskie kursi:  
Klīniskās procedūras, 5 KP 

Speciālā jeb nozaru ķirurģija un pacientu aprūpe, 2 KP 

Pacientu aprūpe ambulatorās iestādēs un mājas apstākļos I, II, 4 KP 

Klīniskās procedūras pacientu aprūpē (prakse), 3 KP 
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Profesionālā pilnveide: 

 Māsu reģistra atjaunošana 03.06.2013. derīgs līdz 01.07.2018. apliecības Nr 35824, Reģistrācijas 

Nr. M – 10751 

 Sertifikāts anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas specialitātē – Nr. 26150, derīgs 

07.10.2017. 

Tālākizglītības kursi: 

 „Laba klīniskā prakse”  - Nr. 437/2011, 8 stundas, 15.12.2011. 

 „Aktualitātes invazīvajā kardioloģijā” – Nr. 288/2011, 5 stundas, 09.04.2011. 

 „Roku apstrādes izvērtējuma un infekciju kontroles pielietojums nodaļu darbā” – Nr. 340/2012, 4 

stundas, 10.05.2012. 

 „Mākslīgi elpināma pacienta aprūpe” – 18 stundas, 04.- 05. 11. 2013. 

 Referāts Starptautiskos zinātniskos semināros, konferencēs - Nursing Research and evidence based 

practice, IX International Nursing Symposium - Čehija, Ostrava 24.04.13. 

 Klausītājs Starptautiskos zinātniskos semināros, konferencēs - Complementary care course, 

Somija, Vasa 18.- 22. 03.13. 

 Klausītājs Starptautiskos zinātniskos semināros, konferencēs Quintiles pētījums,  Spānija, 

Barselona 20.- 22.06.13. 
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Aija LAZDĀNE 

dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1964 

 

Izglītība: 

2011. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Maģistrs Personāla vadībā 

1999. – 2002. Latvijas Universitāte Medicīnas fakultāte. Pabeidzot iegūts Veselības zinātņu bakalaura 

grāds 

1982. – 1985. Rīgas 1. Medicīnas skola. Pabeidzot iegūta feldšera kvalifikācija 

 

Nodarbošanās: 

2010. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža – asistente 

1992. – līdz šim brīdim VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca Bērnu slimnīca Gaiļezerā - 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas virsmāsa, koordinatore VSIA BKUS Bērnu slimnīcā 

Gaiļezers 

2004.. – 2009. – Rīgas medicīnas koledža, asistente 

1987.– 1989. Rīgas 4. Bērnu poliklīnika - feldšere 

1985.– 1987. – Daugavpils Ātrās Medicīniskās palīdzības stacija feldšere 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Mācību materiāls Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitātē ar līdzautoriem, Rīga, Nacionālais apgāds, 2009 

Bērnu aprūpes māsu asociācijas konference - uzstāšanās ar referātu ,, Māsu profesijas attīstība Latvijā” 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2010. – Ārstniecības personāla darba motivācijas sistēmas pilnveidošana VSIA BKUS 

 

Akadēmiskie kursi: 

Bērna specifiskā aprūpe, 2 KP 

Bērna attīstības un aprūpes pamatprincipi,  2 KP 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Latvijas Māsu asociācijas valdes locekle 

Bērnu aprūpes māsu asociācijas valdes locekle 

2. Latvijas Māsu un vecmāšu kongresa 2009.gada 18.–19. jūnijs Organizācijas komitejas locekle 

ERASMUS programma - prakšu vadīšana 

VSIA BKUS māsu padomes locekle 
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Mg.sc.sal. Inta Laže 
dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1963. 

 

Izglītība:  

 2009. – 2010. Studijas Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultātē  

 2002. – 2004. Studijas Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultātē   

1991. – 1995. Studijas Latvijas Medicīnas Akadēmija, Māszinību fakultātē 

 

Akadēmiskais grāds, zinātniskais grāds, akadēmiskie nosaukumi: 

2010. Profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē 

2004. Veselības zinātņu maģistra grāds 

1995. Māszinību grāds 

 

Amats: lektore koledžā 

 

Darba gaitas: 

 2013...............docente Rīgas 1. medicīnas koledžā 

 2004. .............lektore Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā  

 2003.………. lektore Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā  

 2001. – 2013. lektore Rīgas 1. medicīnas koledžā 

 1998. – 2004. lektore P. Stradiņa Rīgas 2. medicīnas skolā 

 1995. ............ galvenā māsa SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs 

„Latvijas Onkoloģijas centrs”,  

  

Akadēmiskā/zinātniskā darba stāžs: 

 2013...............docente Rīgas 1. medicīnas koledžā 

 2004. .............lektore Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā 

 2003.………. lektore Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā  

 2001. – 2013. lektore Rīgas 1. medicīnas koledžā 

 1998. – 2004. lektore P. Stradiņa Rīgas 2. medicīnas skolā 

 

 

Zinātniskā darbība un publikācijas: (pēdējie seši gadi) 

1. ESF darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitāte 

„Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju 

un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekts „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto 

institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”, mācību materiāls, personāla 

profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide (ārsts, ārsta palīgs, māsa), „Onkoloģisko pacientu 

dzīves kvalitātes nodrošināšana”, LU P.Stradiņa medicīnas koledža mācību materiāls. R.: LU 

RMK 2013. 

2. ESF darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitāte 

„Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju 

un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekts „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto 

institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”, mācību materiāls, personāla 

profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide (māsa), „Pacienta aprūpe mājās”, LU RMK, LĀB 

mācību materiāls. R.: Nacionālais apgāds. 2010. 

3. ESF darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitāte 

„Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju 

un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekts „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto 

institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”, mācību materiāls, māsas 
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papildspecialitātes iegūšanai „Onkoloģiskās aprūpes māsas papildspecialitāte”, LU mācību 

materiāls. R.: Nacionālais apgāds. 2009. 

 

Pedagoģiskā darbība: 

2013. Tālākizglītības programmas, mācību materiālu izstrāde un izglītības procesa realizācija 

personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei ESF projekta „Veselības aprūpes un 

veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai 

attīstībai”, „Onkoloģisko pacientu dzīves kvalitātes nodrošināšana”, profesionālās 

pilnveides kursi ārstiem, ārstu palīgiem un māsām. 

2011. Izglītības procesa realizācija profesionālo prasmju pilnveidei ESF projekta „Veselības 

aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares 

ilgtspējīgai attīstībai” „Onkoloģiskās aprūpes māsas papildspecialitātē”, profesionālās 

pilnveides kursi māsām papildspecialitātē. 

2010.  Tālākizglītības programmas, mācību materiālu izstrāde un izglītības procesa  

realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei ESF projekta „Veselības 

aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares 

ilgtspējīgai attīstībai”, „Pacienta aprūpe mājās”, profesionālās pilnveides kursi māsām. 

 2009.  Tālākizglītības programmas un mācību materiālu izstrāde personāla  

profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei ESF projekta „Veselības aprūpes un 

veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai 

attīstībai”, „Onkoloģiskās aprūpes māsas papildspecialitātē”. 

 2009.  Izglītības procesa realizācija profesionālo prasmju pilnveidei ESF projekta  

„Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība 

nozares ilgtspējīgai attīstībai”, „Dažādu orgānu un orgānu sistēmu ļaundabīgie audzēji un 

pacientu aprūpes principi ļaundabīgu audzēju gadījumos”, profesionālās pilnveides kursi 

māsām. 

  

Organizatoriskais darbs:  

 Onkoloģiskās aprūpes māsu sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja 

 

Profesionālā pilnveide:  

 Konference „Pacientu aprūpes aktualitātes”, Rīga, Latvija. 2013. 

 Konference „Gerontoloģiskās konsekvences ārsta praktiskajā darbā”, Rīga, Latvija. 2013.  

 3. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress, Rīga, Latvija. 2013. 

 Konference „Onkoloģisko pacientu aprūpes un saskarsmes aspekti māsu praksē”, Rīga, 

Latvija. 2013. 

 Konference „Plaušu slimības un pacientu aprūpes aktualitātes māsu praksē”, Rīga, Latvija. 

2012.  

 Konference „Ķirurģisko pacientu aprūpe stacionārā un mājas apstākļos”, Rīga, Latvija. 2012. 

 Seminārs “Hroniskas brūces un mūsdienīgi pārsēji”, Rīga, Latvija. 2012. 

 Konference „Māsu kompetence onkoloģisku pacientu aprūpē”, Rīga, Latvija. 2012. 

 Profesionālās tālākizglītības kursi „Ķīmijterapijas droša ievade”. 2012. 

 Profesionālās tālākizglītības kursi „Transfuzioloģijas pamati”. 2012.  

 Kursi „Dokumentu vadības sistēma NAMEJS”. 2012. 

 Profesionālās tālākizglītības kursi „Elektrokardiogrāfija un tās pamatprincipi”. 2012. 

 Profesionālās tālākizglītības kursi „Sepse. Pacientu ārstēšana un aprūpes pamati intensīvajā 

terapijā”. 2012.  

 Konference „Pacientu aprūpes aktualitātes internās aprūpes māsu praksē”, Rīga, Latvija. 2011. 

 Seminārs ”Hroniskas brūces un mūsdienīgi pārsēji”, Rīga, Latvija. 2011. 

 Latvijas Onkologu asociācijas sēde „Olnīcas vēža radioloģiskā diagnostika, ģenētika, 

ārstēšana”, Rīga, Latvija. 2011. 
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 ASV Onkoloģijas māsu asociācijas kongress. ONS 36
th
 Annual Congress Boston, 

Massachusetts, USA. 2011. 

 Konference „Māsas loma anestēzijas nodrošināšanā intensīvajā un neatliekamajā aprūpē”, 

Rīga, Latvija. 2011.  

 Seminārs „Hroniskas brūces un mūsdienīgi pārsēji”. 2011. 

 Kvalifikācijas pilnveides kursi „Ķīmijterapija – ārsta ordinācijas izpildes un aprūpes 

apsvērumi”. 2011.  

 Kvalifikācijas pilnveides kursi „Informācijas meklēšana elektroniskajos resursos”. 2011. 

 Konference „Aktuālās aprūpes problēmas daudzprofilu stacionārā. Problēmu risināšanas 

iespējas un metodes”, Rīga, Latvija. 2010. 

 Seminārs „Multidisciplināra pieeja ilgstoši dzīstošu brūču aprūpē”, Rīga, Latvija. 2010. 

 Starptautiska konference „Kvalitatīvas pacientu aprūpes nodrošināšanas iespējas ķirurģijā”, 

Rīga, Latvija. 2010. 

 Seminārs „Multidisciplināra pieeja ilgstoši dzīstošu brūču aprūpē”. 2010. 

 Kvalifikācijas pilnveides kursi „Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu 

izglītībā un praksē”. 2010.  

 Kvalifikācijas pilnveides kursi „Mūsdienīgas brūču aprūpes nodrošināšana”. 2010. 

 ESF projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju 

personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” profesionālās pilnveides apmācības 

programma: Internās aprūpes māsas pamatspecialitāte. Kvalifikācija: Profesionālais bakalaura 

grāds veselības aprūpē un Internās aprūpes māsa. 2009. - 2010.  

 Seminārs „Jaunas tehnoloģijas pārsēju pielietojums hronisku brūču aprūpē”, Rīga, Latvija. 

2009. 

 Zinātniski pētnieciskā konference „Māsas prakses pētniecības pieredze”, Rīga, Latvija. 2009. 

 Starptautiska konference „Baltic Contribution to Nursing research 2009”. Klaipēda, Lietuva. 

2009. 

 Seminārs „Jaunas tehnoloģijas pārsēju pielietojums hronisku brūču aprūpē”. 2009. 

 Kvalifikācijas pilnveides kursi „Cukura diabēts, insulīna terapija, akūtās un vēlīnās diabēta 

komplikācijas”. 2009. 

 Kvalifikācijas pilnveides kursi „Transfuzioloģijas pamati”. 2009. 

 Kvalifikācijas pilnveides kursi „Neatliekamā medicīniskā palīdzība vitālo funkciju 

atjaunošanā”. 2009. 

 Starptautiska māsu konference: 4th International Nursing Management Conference ” Toward a 

New World: Challenges for Nursing Leadership”. Beleka, Turcija. 2008. 

 Studentu un pasniedzēju zinātniski pētnieciskā konference ”Veselību veicinošie faktori 

medicīnā”. Rīga, Latvija. 2008. 

 Kvalifikācijas pilnveides kursi „Darba attiecību tiesiskais regulējums ārstniecības iestādēs”. 

2008. 

 Starptautiska konference ”The 14th European Cancer Conference – ECCO 14”. Barselona, 

Spānija. 2007. 

 LPVAKA (Latvijas profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācija) 2.Starptautiskā 

konference „Dzīves kvalitāte slimībā un nāvē – starpdisciplināra pieeja”. Rīga, Latvija. 2007. 

 Starptautiskā studentu zinātniski pētnieciskā konference. Rīga, Latvija. 2007. 

 Seminārs ”Training in the environmental aspects in hospital care”. Prāga, Čehija. 2007. 
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Viesturs LIGUTS 

dzīves un darba gājums 

 

Viesturs LIGUTS 

Dzimšanas datums: 1950. gada 14. Janvāris 

Deklarētā dzīves vieta: S. Eizenšteina iela 49 dz. 7, Rīga, LV 1079 

Mob. tālrunis: 29132468 

Elektroniskā pasta adrese: viesturs.liguts@aslimnica.lv 

 

 

Darba gaitas(2008.-2013.): 

 Valsts Zāļu aģentūras Zāļu blakus parādību uzraudzības ekspertu padomes loceklis – (2001. -

2012.). 

 LR Zemkopības ministrijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas komisijas eksperts-toksikologs 

(no 1995. gada).  

 LR VM Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vecākais speciālists masveida ķīmisko 

negadījumu profilakses jautājumos 

 Rīgas Stradiņa universitātes Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedras asociētais profesors no 

2003. gada.10. decembra 

 Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komisijas loceklis 

 Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas 

galvenais speciālists 

 Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ārstniecības padomes priekšsēdētāja vietnieks 

 Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Zāļu komisijas loceklis 

Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana  (2008.-2013.): 

 Starptautiskā Baltijas 4. Anestezioloģijas un intensīvās terapijas un 4. Latvijas apvienotā 

anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās terapijas, neatliekamās palīdzības un katastrofu 

medicīnas kongress, 2008 

 Ķīmisko ieroču konvencijas Ziemeļvalstu –Baltijas Nacionālo ekspertu konference 2008. g. 8. – 9. 

maijā Rīgā  

 Starptautiskais simpozijs ”Efedrona epidēmija. Jauns hroniska manganisma cēlonis (The 

Ephedrone Epidemic. A New Cause of Chronic Manganism)”, Tartu (Igaunija), 2008. g. 28. 

septembris. 

 Ziemeļvalstu Saindēšanās centru 30. ikgadējā konferencē Oscarborg (Norvēģija), 2008. g. 3.-5. 

septembris  

 Starptautiskais 29. Intensīvās un neatliekamās medicīnas simpozijs, Brisele (Beļģija), 2009. g. 24. 

– 27. marts. 

 „Padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas intensīvā apmācība” kursi, sertifikāts Nr. 2009-444, 

Rīga, 2009. g. 11. Decembris. 

 Ziemeļvalstu Saindēšanās centru 32. ikgadējā konferencē Tallinā (Igaunija), 2010. g. 8. – 10. 

septembris  

 Starptautiskais 32. Intensīvās terapijas un neatliekamās medicīnas simpozijs Briselē (Beļģija) 

2012.g. 20.-23. marts 

 Bleeding Management – Octapharma Academy, Critical Care Education, 4.-5.oktobris 2012., Rīga 

mailto:viesturs.liguts@aslimnica.lv
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Publikācijas starptautiski recenzējamos izdevumos 

 A Parkinsonian syndrome in methcathinone users and the role of manganese. Stepens A, Logina I, 

Liguts V, Aldins P, Eksteina I, Platkājis A, Mārtinsone I, Tērauds E, Rozentāle B, Donaghy M; N 

Engl J Med. 2008 Mar 6;358(10):1009-17. doi: 10.1056/NEJMoa072488. 

 „Saindēšanās intensīvā ārstēšana Latvijas Toksikoloģijas centrā” „Latvijas Zinātņu akadēmijas 

vēstis” – Proc. Latvian Acad. Sci, Section B, Vol.  62 (2008), No.  4/5, S93 – S95. 

 „Cocaine body packing. Case report” – V. Liguts, R. Stašinskis, O. Šuba, D. Grundāne; Acta 

medica Lituanica, 2012,v.19;No.3;p.380. 

 „Anion and osmolar gap – a useful tool for rapid diagnosis of alcohol substitute ingestion"– V. 

Liguts, R. Stašinskis, A. Lejnieks, V. Cera; Acta medica Lituanica, 2012,v.19;No.3;p.379. 

 

Publikācijas, referāti un monogrāfijas 

 Līdzautors stenda referātam “Ekstrapiramidālais sindroms narkomāniem (Extrapyramidal 

syndrome among drug users) Baltijas valstu 5. Neiroloģijas kongress, Rīga, 2006. G. 1-3. jūnijs. 

 Referāts „Toksikoloģiskā situācija Latvijā un Latvijas Saindēšanās centra aktivitātes” Ziemeļvalstu 

Saindēšanās centru 30. ikgadējā konferencē Oscarborg (Norvēģija), 2008. g. 3.-5. septembris 

(publicēts datorversijā). 

 Līdzautors referātam „Efedrons un mangāna toksicitāte narkomāniem. Latvijas pieredze: infekcija 

vai mangāna toksicitāte” starptautiskā simpozijā ”Efedrona epidēmija. Jauns hroniska manganisma 

cēlonis (The Ephedrone Epidemic. A New Cause of Chronic Manganism)”, Tartu (Igaunija), 2008. 

g. 28. septembris. 

 Monogrāfija „Intensīvās terapijas rokasgrāmata”, SIA „Medicīnas apgāds”, Rīgā, 2008, ISBN 

978-813-04-2. 

 Monogrāfija „Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija” I. Vanaga un A. Sondores redakcija, 

līdzautors, SIA „Nacionālais apgāds” Rīga, 2008, ISBN 978-9984-26-388-5. 

 Līdzautors referātam „Saindēšanās ar drotaverīnu” Starptautiskā Baltijas 4. Anestezioloģijas un 

intensīvās terapijas un 4. Latvijas apvienotā anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās terapijas, 

neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas kongresā, Rīga, 2008. g. 11.-13. decembris  

 Līdzautors stenda referātam „Fatāla smaga alimentāra hipofosfatēmija” Starptautiskā Baltijas 4. 

Anestezioloģijas un intensīvās terapijas un 4. Latvijas apvienotā anestezioloģijas, reanimatoloģijas, 

intensīvās terapijas, neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas kongresā, Rīga, 2008. g. 11.-

13. decembris 

 Referāts „Šoka terapija intensīvās terapijas nodaļā” Latvijas anesteziologu, reanimatologu 

asociācijas kvalifikācijas celšanas seminārā, Rīga, 2009. g. 6.-8. maijs 

 „Neatliekamā medicīniskā palīdzība pirmsslimnīcas etapā akūtas saindēšanās gadījumos" - mutiska 

prezentācija, Latvijas ārstu 6. Kongress, 2009. g. 18. jūnijs 

 Referāts „Toksikoloģiskā situācija Latvijā”, Ziemeļvalstu Saindēšanās centru 32. ikgadējā 

konference, 2010.g. 8.-9.septembris 

 Referāts "Antidoti Latvijā", Ziemeļvalstu Saindēšanās centru 32. ikgadējā konference, 2010.g. 8.-

9.septembris 

 Referāts "Saindēšanās informācijas centra gatavība ārkārtas situācijām", Ziemeļvalstu Saindēšanās 

centru 32. ikgadējā konference, 2010.g. 8.-9.septembris 

 Saindēšanās izraisīto akūto kritisko stāvokļu ārstēšanas īpatnības; Latvijas Ārsts, 2012.g.(6) 38.-40. 

lpp.  

 Uztura bagātinātāji toksikologa skatījumā; Latvijas Ārsts, 2012.g.(11) 71.-73. lpp. 

 Referāts „Saindēšanās biežums ar metilspirtu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 

Toksikoloģijas-sepses klīnikā. Gadījumu analīze. Liguts V., Stašinskis R., Lejnieks A., Grundāne 

D. RSU 2012. gada. zinātniskā konference, tēzes 161. Lpp. 

 Stenda referāts „Klīniskās toksikoloģijas tendences pēdējo 3 gadu skatījumā” V. Liguts, R. 

Stašinskis; RSU 2013.g. Zinātniskā konference, tēzes, 306.lpp. 

Doktorantūras vadīšana 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stepens%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18322282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Logina%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18322282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liguts%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18322282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aldins%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18322282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eksteina%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18322282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Platk%C4%81jis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18322282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=M%C4%81rtinsone%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18322282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=T%C4%93rauds%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18322282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rozent%C4%81le%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18322282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donaghy%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18322282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Viesturs+LIguts
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Viesturs+LIguts
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 RSU doktorants R. Stašinskis „Etanola un alkohola surogātu izraisīto skābju-bāzu līdzsvara kalkulēto 

raksturlielumu diagnostiska un diferenciāldiagnostiska nozīme” – uzsākta 2011.g.  

 

Projektu īstenošana/vadība 

 Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Afonda atbalstītās starptautiskās konferences 

„Klīniskās toksikoloģijas aktualitātes” organizācija un vadība – 2013.g.5.maijs 
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Ojārs LIZĀNS 

dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1947 

 

Izglītība: 

Rīgas medicīnas institūts      ārstniecības specialitāte – ārsts. 

1967.-1973. 

Rīgas medicīnas institūts      internatūra – ārsts dermatovenerologs. 

1973.-1974. 

Rīgas medicīnas institūts     dermatoveneroloģijas katedra – aspirants. 

1975.-1978. 

30.05.91. piešķirta augsti kvalificēta ārsta dermatovenerologa kvalifikācijas kategorija,                       

LR VAM reģ.Nr. 677. 

Iegūts ārsta sertifikāts Nr. A - 10034 par tiesībām praktizēt kā dermatovenerologam visā Latvijas 

Republikas teritorijā līdz 2013.gada 20.augustam. 

No 07.03.05 – 28.06.05. LU Pedagoģojas un psiholoģijas fakultātē apguvu augstskolu docētājiem 

piedāvāto programmu „Augstskolu didaktika:” mūsdienu teorijas un prakse” programmas sertifikāta 

saņemšanai. 

Ar LĀB Ārstniecības personu apmācības tiesību komisijas lēmumu apstiprināts par pēcdiploma apmācības 

apmācīt tiesīgu ārstu no 2002.g. LR VM rīkojums Nr. 32 no 06.02.2004. 

 

Zinātniskais grāds : 

Maģistra grāds – pielīdzināts 26.04.2013.g.Nr142/13285. Piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija 

 

Darba gaitas: 

No 1981. – līdz šim brīdim – Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, lektors 

V/A „Latvijas infektoloģijas centrs” Rīga, Linezera 3, LV-1006,  

12.ambulatorās seksuāli transmisīvo un ādas slimību nodaļas vadītājs. 

Līgumdarbs – Latvijas Universitātē RAP Teorētiskā un praktiskā rezidentu apmācība programmas kursā 

„Dermatoveneroloģija” no 2005. gada.  

 

Zinātniskā darbība un  publikācijas: 

1. L.Vīksna, E. Seļicka, O.Lizāns – Aktinomikoze, 18. -21., Latvijas Ārstu Žurnāls, 2010./6.  

2.  O.Lizāns, J.Isajeva  „Hroniskās hlamidiozes komplikācijas” Publicēts raksts žurnālā „Doctus” 

10/2011, 40-42.lpp. 

Piedalīšanās ar referātu konferencēs –  

1)  „Psoriāzes klīniskie piemēri dermatologa praksē” – zinātnisks referāts MediNet International LTD 

rīkotajā seminārā 25.04.2007.  

2) „ Aktuālie jautājumi dermatoveneroloģiskā dienesta darbā”  - referāts LDVA asociācijas sēdē 

27.01.2010.  

3) „Parazitārās dermatozes” – referāts Rīgas patversmju un Dienas centra semināra darbiniekiem   

18.02.2010. 

4) „ STI diagnostika, klīniskie aspekti un ārstēšana” – referāts apmācību semināra HIV profilakses 

punktu darbiniekiem 26.05.2010.  

5) „Vienota taktika STI diagnostikā un ārstēšanas iespējas” – referāts pasaules AIDS dienai veltītajā 

konferencē Latvijas veselības aprūpes darbiniekiem Rīgā 02.12.2010.  

6)  Intervija „Latvijas Avīzei” – Psoriāze – joprojām mīkla 17.10.2010.g.  

7) Pasaules AIDS dienai veltītā konference – nolasīts referāts „Vienota taktika STI diagnostikā un 

ārstēšanas iespējas” 02.12.2010.g.  

8) „Pyodermia chancriformis gadījums” uzstāšanās LDVA sēdē, 20.01.2011.g. 

9) STI organisation of public health service  

Medical service capacity for testing and treatment 
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Partner services: notification and treatment – ziņojums ECDC Country mission HIV, STI and 

Hepatitis Latvia, 26-30 September 2011  

10) 26th IUSTI – Europe Congress in RIGA, BAVD 10th Congress tēzes un uzstāšanās „Varicella 

complicated with genital ulcers” September 8-10, 2011 Riga, Latvia  

11) 26th IUSTI – Europe Congress in RIGA, BAVD 10th Congress tēzes un uzstāšanās „Lumpy jaw 

(actinomycosis cervico – facialis) September 8-10, 2011 Riga, Latvia 

12) Dalība ECDC ekspertu EURO-Gasp HIV/AIDS, STS un hepatīta programmas ietvaros sanāksmē – 

gonokoku antimikrobā rezistence 18.09.2012.  

13) Intervija žurnālam „Ievas Veselība”,Nr 23, Par ādu – bullozais pemfigoīds 09.11.2012.  

14) Projekta „Psoriāzes klīniskās vadlīnijas” materiāla caurskatīšana 19.02.2013. 

15) „Aktinomikoze: problēmas diagnostikā un ārstēšanā” – klīniskais demonstrējums kursantiem 

„Infektoloģijas aktuālie jautājumi” 15.03.2013.  

16) Aktinomikoze – gadījumu apskats, diagnostika, terapija – ziņojums LDVA rīkotajā sēdē 

24.04.2013.  

17)    Saslimstība Latvijā ar lipīgām ādas slimībām. Euromelanomas diena Latvijā. Intervija TV-24 

kanālam 07.05.2013.                       

 

 

Akadēmiskie kursi: 
Aprūpe speciālā internā medicīnā, 2 KP 

Infekcijas slimības un STS, 2 KP 
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Andra MEIRĒNA 
dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1963 
 

Izglītība:   

Latvijas Fizioterapeitu 

asociācija 

2010.09.12 

Fizioterapeitu asociācijas sertifikāts. 

 

Latvijas Sporta 

Pedagoģijas akadēmija 

Bakalaura grāds sporta pedagoģijā (sporta pedagoga 

specialitāte, ar fizioterapeita kvalifikāciju). 

1996. – 2001.  

Rīgas 5. medicīnas  Medicīnas māsas specialitāte. 

skola      

1982. -1984.  

Nodarbošanās: 

2010. – šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, asistente 

2004. – 2010.  Rīgas Medicīnas koledža, asistente 
2002. – 2004.  Pasniedzēja Rīgas 5. Medicīnas skolā 
2001. – šobrīd: RAKUS stacionārs “Biķernieki” fizioterapeits 

2001. – 2002.   Rīgas 7. klīniskā slimnīca „Gaiļezers”, fizioterapeits    

1986. – 2001.   Rīgas 7. klīniskā slimnīca, fizikālās medicīnas māsa 
1984. – 1986.  Rīgas 7. klīniskā slimnīca, māsa stomatoloģijas kabinetā 
 

Papildus izglītība: 
 

Latvijas Universitāte 

2012.03.02. 

Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē 

 

Latvijas Policijas 

akadēmija 

2006. – 2009. 

Akadēmiskā bakalaura programma „Tiesību zinātne” 

2008. The International Society of Homotoxicology. Baden-Baden, 

Germany. Certificate of Attendance. 
 

2008. Latvijas Aromterapijas Asociācijas sertifikāts. 

 

Latvijas Fizioterapeitu 

asociācija 

2000. -šobrīd: 

LFA organizētie semināri un kursi. 
 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2001.gads Plaukstas izstrāde pēc mikroķirurģiskām operācijām.   

 

Akadēmiskie kursi:  
Rehabilitācija, 2 KP  
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Olga ŅIKITINA 
dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1952 

  

Izglītība: 
2004. gads. LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte/Pedagoģijas nodaļa – augstskolu didaktikas 

(mūsdienu teorijas un prakse) kursa apguve  

1978. – 1984. Studijas Sankt. Pēterburgas I. Mečņikova Medicīnas akadēmija / Ļeņingradas medicīnas 

sanitāri – higiēniskais institūts  

1971. – 1974. studijas Rīgas 1.Medicīnas skolā/vecmātes kvalifikācija 

 

Nodarbošanās: 

2009. – līdz šim brīdim Latvijas Universitāte Rīgas Medicīnas koledža, lektore 

1992. – klīniskais epidemiologs RAKUS klīnika Latvijas Onkoloģijas centrs 

1992. – 2006. klīniskais mikrobiologs - Latvijas Onkoloģijas centrs 

2000. - 2009. Rīgas Medicīnas koledža, lektors 

 

Dalība biedrībās, vēlētos amatos: 

Latvijas ārstu biedrība ārstniecības persona /sert.Nr.02520 / 2000.g. 

Latvijas Klīnisko Mikrobiologu asociācija / sert.Nr. A – 19727/ 1992.g. 

Latvijas Profilaktiskās Medicīnas asociācija / sert.Nr. A – 61727/ 2002.g. 

 

Zinātniskā darbība: 

1.  A. Zilevica, R. Treimane, R. Paberza, O. Nikitina. 2008. Comparison of coagulase-negative 

staphylococci isolated from patients and healthy individuals. 18th ESCMID, Barcelona, Spain, 19. -22. 

Apr. Tēzes, CDR.  

2.  Phenotypic characteristics of nosocomial S. epidermidis A. Zilevica*, T. Tracevska, I. Liduma, R. 

Treimane, O. Nikitina, U. Viesturs (Riga, LV). Pieņemts ar Nr.159 19th ESCMID, Vienna, April, 

2010. 

3.  Dalība antibiotiķu patēriņa prevalences pētījumā kopš 2005.gada 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Mikrobioloģija un parazitoloģija, 2 KP 

 Higiēna un epidemioloģija, 1 KP 

 Infekcijas slimības un pacientu aprūpe, 2 KP 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:    

 IKSA (Infekciju kontroles un sterilizācijas asociācijas) biedrs  

 IFIC  (International Federation of Infection Control ) biedrs  

 Dalība Ecolab starptautiskajā konferencē „Ecolab days of hygiene” (2010) 
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Dr.biol., prof. Juris POROZOVS 

dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1958. 

 

Izglītība: 

 1965.-1976.g. Rīgas 4. vidusskola 

1976.-1981.g. Latvijas Universitāte, bioloģijas fakultāte.  Biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskais grāds: 

1993.g. - bioloģijas doktors 

2009.g. – profesors 

 

Amati: 

LU Rīgas Medicīnas koledža – viesdocents 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija – profesors 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija – katedras vadītājs  

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskais 

institūts – vadošais pētnieks 

 

Darba gaitas: 

2011.g.11. – līdz šim laikam. LU Rīgas Medicīnas koledža – viesdocents 

2009.g.03. – līdz šim laikam. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola - profesors 

2007.g.01. – līdz šim laikam. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola Informātikas un 

dabaszinību katedras vadītājs 

2010.01. – līdz šim laikam. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas un 

psiholoģijas zinātniski pētnieciskais institūts – vadošais pētnieks 

2005.g.06. – 2009.g.03. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – asociētais profesors 

2008.g.02. – 2010.g.01. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola Psiholoģijas institūts – pētnieks 

1997.g.08. – 2005.g.06. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – docents 

1998.g.08. - 2003. 08. Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests – vecākais speciālists  

1997.g.08. - 1998.g.08. LR Civilās aizsardzības centrs – galvenais speciālists 

1996.g.04. - 1997.g.08. LR Civilās aizsardzības centrs - referents  

1992.g.08. - 1996.g.02. Zinātniski pētnieciskais un ražošanas uzņēmums "Amats" - vecākais zinātniskais 

līdzstrādnieks 

1995.g.03. - 1995.g.11. Bērnu klīniskā slimnīca "Gaiļezers" - ārsts laborants 

1981.g.11. - 1992.g.08. Medicīniski bioloģisko un ekoloģisko pētījumu centrs - vecākais laborants, 

jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 

 

Akadēmiskā/zinātniskā darba stāžs: 

Akadēmiskā darba stāžs 16 gadi, zinātniskā darba stāžs – 31 gads 

 

 

 

Zinātniskā darbība un  publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem): 
Dalība ESF projektos: 

2011.-2012. „Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un 

jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem”. Projekta Nr. 

2009/0305/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/122 
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2012.- 2013. „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās 

veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem”. Projekta Nr. 

2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109 

Zinātniskās publikācijas: 

1. Porozovs J., Tolmača N., Vandāns J. Assesment of Emotional Stress and Hyperactivity in Children of 

Preschool and Early School Age //  Signum Temporis / Laika zīmes. Journal of Pedagogy and Psychology, 

Volume 1, Number 1, March, 2008, p. 89 – 98. 

2. Porozovs J., Praulite G. The Self Estimation of Pedagogical Practice in Biology of Prospective 

Sport and Biology Teachers. Natural Science Education at a General School - 2008. Proceedings of 

the Fourteenth National Scientific-Practical Conference, Utena, 25-26 April, 2008. Ledykla 

”Lucilijus”, 2008, p.98 – 106. 

3. Porozovs J., Raipulis J., Praulīte G., Gedrovics J., Krustozoliņa I. Plaša profila dabaszinātņu priekšmetu 

skolotāju sagatavošanas priekšnosacījumi Latvijā. ATEE Spring University „Teacher of the 21st Century: 

Quality Education for Quality Teaching”. Rīga: “Latvijas Universitāte”, 2008. - 265. - 271. lpp. 

4. Tolmacha N., Porozovs J., Vandans J. Contemporary Approach to the Diagnostics and Correction of 

Emotional Stress for Children with Attention Deficiency Syndrome with Hyperactivity. In: Proceedings. 

11th Multidisciplinary International Conference of Biological Psychiatry „Stress and Behavior”. Editors: 

Allan V. Kalueff, Justin L. LaPorte, St-Petersburg, Russia, 2008. – p. 14. 

5. Porozovs J., Porozova D. Sport Activities of Latvian Primary and Basic School Students. In: 13th 

Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, Estoril – Portugal. Book of 

Abstracts / Ed. by: Cabri J., Alves F., Araujo D., Barreiros J., Diniz J., Valoso A. Hosted By: Faculdade de 

Motricidade Human Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal, 2008. - p. 359. 

6. Porozovs J., Vanags G. Awareness of Sportsmen and Sport Specialists about Use and Influence of Drug 

Substances and Supplements. In: 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 

July 2008, Estoril – Portugal. Book of Abstracts / Ed. by: Cabri J., Alves F., Araujo D., Barreiros J., Diniz 

J., Valoso A. Hosted By: Faculdade de Motricidade Human Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal, 

2008. - p. 131. 

7. Porozovs J. Pedagoģijas specialitāšu studentu dzīvesveida īpatnības un veselības stāvokļa pašvērtējums. 

2. Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference Sabiedrība. Labklājība. Veselība. 2nd International 

interdisciplinary conference Society. Health. Welfare. Rīgā, 2008 gada 6. un 7. novembrī. Tēzes. Rīga: 

RSU, 2008. – 68. lpp. 

8. Perepjolkina V., Porozovs J., Praulīte G., Voita D. Reaktīvā stresa noturība saistībā ar smadzeņu pusložu 

funkcionālo asimetriju. 2. Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference Sabiedrība. Labklājība. 

Veselība. 2nd International interdisciplinary conference Society. Health. Welfare. Rīgā, 2008 gada 6. un 7. 

novembrī. Tēzes. Rīga: RSU, 2008. – 66.-67. lpp. 

9. Porozovs J. The Characteristic of Sport Activities and Lifestyle of Latvian Youth. Latvijas jauniešu 

sporta aktivitāšu un dzīvesveida raksturojums // RTU Zinātniskie raksti. 8. sērija Humanitārās un sociālās 

zinātnes, 14. sējums. Rīga: „RTU”, 2008. – 170. - 179. lpp. 

10. Porozovs J., Vītola E. Sporta aktivitāšu loma sākumskolas un pamatskolas bērnu veselības veicināšanā. 

Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums X. Liepāja, 2008. - 133. - 139.lpp. 

11. Porozovs J., Tolmacha N., Vandans J. Brain bioelectrical activity, cognitive functions and peripheral 

blood flow of children with attention deficit disorder with hyperactivity. The 14th World Congress of 

Psychophysiology the Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, Vol. 69, Issue 3, 

310-311. St.Petersburg, Russia. ISSN 0167-8760.  

12. Porozovs J. Vanags G. Farmakoloģisko preparātu un uztura bagātinātāju lietošanas problēmas Latvijas 

sportā // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XI / Sastād. Artūrs Medveckis. Liepāja: “LiePa”, 2009. - 

311.-317.lpp. 

13. Voita D., Porozovs J. Veģetatīvo reakciju regulācija pie izmainītas autonomās nervu sistēmas darbības 

ar bioloģiskās atgriezeniskās saites metodes palīdzību // Scientiae et adulescentia. Zinātnei un jaunatnei. 

Jubilejas zinātnisko rakstu krājums. Rīga, 2010. – 116. - 121. lpp. 



626 

 

14. Porozovs J. Pedagoģijas specialitāšu studentu fiziskās sagatavotības izmaiņas studiju procesa laikā // 

Scientiae et adulescentia. Zinātnei un jaunatnei. Jubilejas zinātnisko rakstu krājums. Rīga, 2010. – 85. - 91. 

lpp. 

15. Porozovs J. Studentu fiziskās aktivitātes, dzīvesveida un veselības stāvokļa pašvērtējums // Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. V Starptautiskās zinātniskā konference, 2010. Rīga: „RPIVA”, 

2010. - 253. – 258. lpp. 

16. Praulīte G., Perepjolkina V., Porozovs J., Voita D. Psycho-Physiological Preconditions for the 

Individualisation of Teaching/Learning Process for Lefthanders // Current Research on ICD and Science 

Education 2010. Problems of Education in the 21
st
 Century, Volume 22, 2010, p. 109 – 115. 

17. Porozovs J., Tolmaca N., Vandans J. Contemporary approach to the diagnostics and correction of 

emotional stress for children with attention deficiency syndrome with hyperactivity // International Journal 

of Psychophysiology. Official Journal of Psychophysiology of the International Organization of 

Psychophysiology, Volume 77, Number 3, September, 2010. Proceedings of the 15th World Congress of 

Psychophysiology (I.O.P.) Budapest, Hungary September 1-4., 2010. Guest Editors: Mark Molnar, Zsofia 

Anna Gaal, Connie C. Duncan. St. Lois, Oxford, Tokyo, Singapore: Elsevier Customer Service 

Department, 2010. - p. 245 - 246. 

18. Kauliņa A., Vaļēviča E., Voita D.,  Porozovs J. Non-medical treatment and evaluation of the autonomic 

nervous system of migraine patients // International Journal of Psychophysiology. Official Journal of 

Psychophysiology of the International Organization of Psychophysiology, Volume 77, Number 3, 

September, 2010. Proceedings of the 15th World Congress of Psychophysiology (I.O.P.) Budapest, 

Hungary September 1-4., 2010. Guest Editors: Mark Molnar, Zsofia Anna Gaal, Connie C. Duncan. St. 

Lois, Oxford, Tokyo, Singapore: Elsevier Customer Service Department, 2010. - p. 285. 

19. Porozovs J., Voita D. Sporta un bioloģijas skolotāja specialitātes studentu pedagoģiskās prakses sportā 

analīze // Rīgas Tehniskās universitātes raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. 8. sērija, 17. sējums. 

Scientific Journal of Riga Technical University. Humanitarian and Social Science, Volume 17. Rīga: „RTU 

Izdevniecība”, 2010. – 119. – 125. lpp. 

20. Porozovs J., Porozova D., Beļinskis H. Pedagoģiskās problēmas darbā ar hiperaktīviem bērniem // 

Radoša personība, VIII. Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: „RPIVA”, 2010. – 136. – 145. lpp. 

21. Voita D., Vaļēviča E., Zakke A., Porozovs J., Kauliņa A. Autonomic Nervous System Properties in 

Migraine Patients and Nonmedical Treatment in Headache Free Period // Proceedings of the Latvian 

Academu of Sciences, Vol.64, No 5/6, 2010, p. 20-30. (D.b. Versita). 

22. Praulite G. Perepjolkina V. Porozovs J., Voita D. Psycho-physiological Preconditions for the 

Individualisation of Teaching/learning Process for Lefthanders. In: Current Research on ICD and Science 

Education 2010. Problems of Education in the 21
st
 Century, Volume 22, 2010, p. 109–115. ISSN 1822-

7864. (Pieejams datu bāzēs: Index Copernicus, EBSCO, Education Research Index Database Coverage List 

„Core” coverage, Cabell Publishing, Inc., Directories of Academic Journals, JournalSeek, Ulrich`s 

Periodicals Director). 

23. Valevica E., Voita D., Zakke A., Jegere D., Porozovs J., Kaulina A. Autonomic Nervous System 

Properties in Migraine Patients, Nonmedical Modulations and Impact of Physical Activities on Migraine 

Frequency // Lase Journal of Sport Science, 2010, 1, p. 4-12. 

24. Porozovs J. Jurkevičs T. Vingrinājumi pirmsskolas vecuma bērnu kustību iemaņu apguvei // Sabiedrība 

un kultūra. Rakstu krājums, XII / Sastād. Artūrs Medveckis. Liepāja: “LiePA”, 2010. - 497.-506. lpp. 

25. Porozovs J., Porozova D. Sport Activities of Latvia Basic and Secondary School Students. 16th Annual 

Congress of the European College of Sport Science, 6-9 July 2011, Liverpool - UK, Book of Abstracts, 

2011, p. 317. 

26. Voita D. Vaļeviča E., Porozovs J., Voits T. Biofeedback method and stress tolerance modulation in 

students with autonomic nervous system dysfunction // Turkish – FEPS Physiology Congress, September 

3-7, 2011. Abstracts, 2011, p. 153. 

27. Porozovs J., Voita D., Perepjolkina V., Praulite G., Spunde A. Stress reactivity and motor abilities of 

persons with different hemisphere dominance // Turkish – FEPS Physiology Congress, September 3-7, 

2011. Abstracts, 2011, p. 154.  

28. Porozovs J., Voita D., Porozova D., Kauliņa A., Vaļēviča E. Skolēnu un studentu fizisko aktivitāšu, 

dzīvesveida un veselības stāvokļa pašvērtējums // 3. starptautiskās zinātniskās konferences „Aktualitātes 
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veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne” rakstu krājums. Rīga: „LU Medicīnas 

koledža”, 2011, 94. – 102. lpp. 

29. Porozovs J., Praulīte G., Spunde A. Perepjolkina V., Vaļēviča E., Kauliņa A. Peculiarities of 

Psychophysiological Functions of Sportsmen with Different Dominance of Brain Hemispheres // Lase 

Journal of Sport Science, Vol.2, Nr.1, 2011, p. 12 – 24. 

30. Porozovs J., Porozova D., Bullis A. Atkarības problēmas Latvijas skolās // Sabiedrība un kultūra. 

Rakstu krājums, XIII. Liepāja: “LiePA”, 2011. - 487. - 494. lpp. 

31. Porozovs J., Grigorjeva M. Bērnu ar redzes traucējumiem koordinācijas spēju attīstība ar speciālu 

vingrinājumu palīdzību // Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. VI Starptautiskā zinātniskā 

konference. Zinātnisko rakstu krājums. (2012). Rīga: „Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija”, 

2012, 248. – 253. lpp. Datu bāzē: VERSITA. 

32. Porozovs J., Porozova D., Valdemiers A. Jauniešu fiziskās aktivitātes un veselības problēmas // Rīgas 

Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Scientific Journal of Riga Technical University. Humanitārās un 

sociālās zinātnes. The Humanities and Social Science. 2012/20. Rīga: „Rīgas Tehniskā universitāte”, 2012. 

– 94. – 100. lpp. (ISSN 1407-9291 print; ISSN 2255-8543 online). Datu bāzēs: EBSCO, CSA/ProQuest, 

VINITI. 

33. Ļebedeva J., Porozovs J. Pusaudžu fiziskā sagatavotība un interese par sportu. The Physical Condition 

and Interest about Sports of Adolescents. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. II daļa: Sociālā un speciālā pedagoģija, Veselība un sports, Apskati. 2012. gada 25.-

26. maijs. Rēzekne: „RA Izdevniecība”, 2012, 327. - 336. lpp. ISSN 1691-5887. Datu bāzē: Thomson 

Reuters (Web of Knowledge).  

34. Porozovs J., Praulite G., Spunde A., Perepjolkina V., Voita D. Role of Functional Asymmetry in 

Sports. In: 17th Annual Congress of the European College of Sport Science, 4 – 7 July, 2012 - Belgium. 

Book of Abstracts / Ed. by: Meeusen, R., Dechateau, J., Roelands, B., Klass, M., De Geus, B., Baudry, S., 

Tsolakidis, E. – Hosted by: Vrije Universiteit Brussel & Universite Libre de Bruxelles, Belgium: 

„BiosoVlaamseoverheid”, 2012. - p. 226. ISBN 978-90902686-8-2 

35. Porozovs J., Porozova D. Motivation to Go Into Sports of Latvian Young People. In: 17th Annual 

Congress of the European College of Sport Science, 4 – 7 July, 2012 - Belgium. Book of Abstracts / Ed. 

by: Meeusen, R., Dechateau, J., Roelands, B., Klass, M., De Geus, B., Baudry, S., Tsolakidis, E. – Hosted 

by: Vrije Universiteit Brussel & Universite Libre de Bruxelles, Belgium: „BiosoVlaamseoverheid”, 2012. - 

p. 347.-348. ISBN 978-90902686-8-2 

36. Voita D., Valevica E., Porozovs J., Kaulina A. Improvement of Self-organization, Relations and 

Learning Motivation of Different Age Students Using Integrative Teaching Methodology. In: 4th 

International interdisciplinary Scientific Conference „Society. Health. Welfare”. 1st Conference of Speech 

Therapists (Riga, November 22-23, 2012): Abstracts. – Riga: Riga Stradiņš University, 2012, p. 111-112. 

ISBN 978-9984-793-19-1.   

37. Porozovs J. Sports Injuries among Young People and Evaluation of Their Health Condition. Riga 

Technical University 53rd International Scientific Conference Dedicated to the 150
th
 Aniversary and tfe 1

st
 

Congress of World Engineers and Polytechnical Institute / RTU Alumni. 11-12 October 2012. DIGEST. 

Riga, 2012, p. 328. 

38. Porozovs J. Jurkevičs T., Grigorjeva M., Krauklis D. (2012). Fizisko aktivitāšu loma pirmsskolas 

vecuma bērnu kustību iemaņu, koordinācijas un orientēšanās telpā spēju attīstībā // Mūsdienu fizioloģijas 

problēmas un prakse. Zinātnisko rakstu krājums. Rīga, 2012, 199.-216. lpp. 

39. Porozovs J., Porozova D., Valdemiers A. Skolēnu traumas un to profilakse // Sabiedrība un kultūra. 

Rakstu krājums, XIV. Liepāja: “LiePA”, 2012., 128. - 135. lpp. ISSN 1407-6918. 

40. Porozovs J., Voita D., Kauliņa A. Voits T., Vaļēviča E. Improvement of Learning Motivation and 

Negotiation of Learning Disorders of Students Using Integrative Teaching Methodology // World 

Academy of Science, Engineering and Technology. Issue 75, March, 2013, Madrid, p. 977 - 982. pISSN 

2010-376X, eISSN 2010-3778. 
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41. Porozovs J., Voita D., Kauliņa A. Voits T., Vaļēviča E. Improvement of Learning Motivation and 

Negotiation of Learning Disorders of Students Using Integrative Teaching Methodology // World 

Academy of Science, Engineering and Technology. Issue 75, March, 2013, p. 208 - 213.  

42. Porozovs J., Laubergs M. Saldus novada pašvaldības atbalsts bērnu un jauniešu sportam // Sabiedrība 

un kultūra. Rakstu krājums, XV. Liepāja: “LiePA”, 2013., 153. - 160. lpp. ISSN 1407-6918. 

43. Kauliņa A., Voita D., Porozovs J., Vaļēviča E. Inovatīva pieeja skolēnu uzmanības pilnveidošanā. 

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa. 2013. gada 24.-

25. maijs. Rēzekne: „RA Izdevniecība”, 2013, 173. - 183. lpp. ISSN 1691-5887. Datu bāzē: Thomson 

Reuters (Web of Knowledge).  

 

Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem): 

Vadīti studiju kursi: „Anatomija un fizioloģija” (LU Rīgas Medicīnas koledža). 

Vadīti studiju kursi: „Anatomija un fizioloģija”, „Anatomija”, „Citoloģija un histoloģija”, „Embrioloģija”, 

„Psihes bioloģiskie pamati”, „Vispārīgā bioloģija”, „Runas anatomiski fizioloģiskie pamati, patoloģija”, 

„Ievads neiropatoloģijā”, „Civilā aizsardzība un arodveselība” (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmija). 

Studiju programmas: „Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un pamatizglītības dabaszinību skolotājs” 

direktors (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija). 

 

Organizatoriskais darbs (par pēdējiem 6 gadiem): 

Darbība Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Senātā (no 2005.g.) 

Darbība Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija Zinātnes padomē (no 2005.g.) 

Darbība Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija Studiju padomē (no 2007. gada) 

Darbība Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija Sociālo zinātņu fakultātes domē (no 2011.g.) 

Latvijas Fiziologu biedrības valdes loceklis (no 2010.g.) 

 

Profesionālā pilnveide (par pēdējiem 6 gadiem): 

Profesionālās pilnveides kursi „Vidusjūras rajona nacionālais biotops” („The Natural Habitat of the 

Mediterranean Region”) Atardā (Malta) no 2009. gada 19. oktobra līdz 28.oktobrim 
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Lolita PUĶĪTE 
dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1955 

  

Izglītība: 

1973 – 1980 Rīgas Medicīnas institūts 

 

Nodarbošanās: 
Acu ārsts Rīgas rajona poliklīnikā  

2000 – Acu ārstes prakse  

Rīgas 5. Medicīnas skolas pasniedzēja 

Veselības Centra 4 arodveselības nodaļa, acu ārsts, no 2008.g. 

   

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

3rd Baltic Vitreoretinal Conference 

III starptautiskā konference oftalmoloģijā „Jaunākie sasniegumi un aktuāli jautājumi oftalmoloģijā” 

XI Forum Ophthalmologicum Balticum  

The 17th congress of the European society of ophthalmology 

 

Akadēmiskie kursi: 

Acu un LOR slimības, 2 KP  

 

 

 

 

2013-11-29                                                                     Mācībspēka paraks  



630 

 

Dita RAISKA 
dzīves un darba gājums 

 
 

Dzimšanas gads: 1972 
 

Izglītība:   

Latvijas Universitāte Veselības zinātņu maģistra grāds 

 09/2002. - 06/2004. 
 

 

Latvijas Universitāte           Veselības zinātņu bakalaura grāds 

09/1999. - 07/2002.  

Latvijas Universitāte            Medicīna un farmācija - doktorante 

09/2010. -   

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

07/2004.- 01/2010.  

01/2010. – līdz šim brīdim               

Rīgas Medicīnas koledžas pasniedzēja asistents 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas pasniedzēja asistents 
 

Nodarbošanās: 

2004. – 2010. Rīgas Medicīnas koledža pasniedzēja asistents 

2010. –  līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas pasniedzēja 

asistents  
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas, mācību literatūra un konferences: 

Dalība mācību materiāla izstrādē : 

 Mācību materiāls Eiropas Savienības ESF darbības programmas projekta „Veselības aprūpes un 

veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītības nozares ilgtspējīgai attīstībai” līdzekļiem 

– Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte, ar līdzautoriem - A. Sakne, I.Viņķele, V.Paegle., u.c., Nacionālai 

Apgāds, 2009, Rīga, 313 lpp. 

Piedalīšanās ar referātu kongresos: 

2. Latvijas māsu un vecmāšu kongress, Rīga, 2009. gada 18-19. jūnijs referāta nosaukums : 

Pieredzes apmaiņas iespējas māsām. 

Vietējās konferences: 

LMA Bērnu māsu apvienības konferenču organizēšana no 2010. gada 13. maija.(2 konferences) 

LMA Bērnu māsu apvienības konference ,Rīgā, 25.03.2009., referāta nosaukums: atskaites 

ziņojumi par bērnu aprūpes personāla aktivitātēm 2008. gadā; 

LMA Bērnu māsu apvienības konference, Rīgā, 14.05.2009., referāta nosaukums : BKUS 

struktūras un darbības virzieni 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā: 

2010. - Starptautiski Zinātniskā Konferences ,,Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas 

un nākotne”(Latvija), dalība ar pētniecības darba tēmu: „Efektīvākie aprūpes virzieni pediatrijā” 

 

Akadēmiskie kursi: 

Bērna aprūpe un pediatrija, 2 KP 

Bērna aprūpe hronisku un akūtu saslimšanu gadījumā, 2 KP 

Pacientu aprūpe I, 6 KP 
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Sabiedriskā aktivitāte: 

2010 – LMA Bērnu aprūpes māsu apvienības prezidente 

2009 – sadarbība ar Tallinas bērnu slimnīcu 

2008 – sadarbība ar Viļņas bērnu klīnisko universitātes slimnīcu 

2007 – aktīva dalība apmaiņas pieredzes īstenošanā kā lokālais koordinators HOPE programmā 
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Anita SLOKENBERGA 

dzīves un darba gājums 

 

Valodu zināšanas: 

latviešu, krievu - brīvi, angļu - sarunu līmeni 

Datorprasmes:  

Ms Office, Outlook, Internet 

 

Izglītība:   

2005.g. - 2007.g  RSEBAA Maģistratūra - Uzņēmējdarbības vadība. 

2004.g.  Eiropas Hospitāļu apvienības (HOPE) menedžmenta kursi                                                                        

                                             veselības aprūpes vadībā 

2002.g.- 2004.g.  RTU Ražošanas kvalitātes institūts,  kvalitātes 

nodrošināšana un vadības visaptverošā kvalitātes vadība - maģistra 

profesionālais grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā. 

2002.g.  LMA Rezidenta diploms – kvalifikācija gerontologs 

1996.g.  Ārsta sertifikāts specialitātē - internists 

1995.g.  Ārsta sertifikāts specialitātē - kardiologs 

1987.- 1989. g.  Internatūra Republikāniskajā klīniskajā slimnīcā 

1980.- 1987.g.  Rīgas Medicīnas Institūts 

1977.- 1980.g.  Rīgas 2. medicīnas skola diploms ar izcilību (feldšere) 

1966.- 1977.g.  Rīgas Kurta Bartela 39.vidusskola  

 

Darba gaitas: 

No 2009.g.aprīļa NMP dienesta Medicīniskās kvalifikācijas un mācību centra 

vadītāja 

No 2009.g/janv.- aprīlim Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas galvenā ārsta 

vietniece mācību, kvalifikācijas un katastrofu medicīnas 

jautājumos 

No 2006.g.-2009.g. Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības aprūpes 

pārvaldes priekšnieka vietniece 

No 2005.g. -2006.g. Rīgas ĀMPS speciāliste – koordinatore personāla apmācības 

jautājumos 

No 1999.g.- 2003.g LM Katastrofu medicīnas centra Mācību un kvalifikācijas daļas 

speciāliste  

No 1988.g. Rīgas ĀMPS reanimācijas brigādes vadītāja 

No 1985.g.-1988.g. Rīgas ĀMPS izbraukuma brigādes ārste 

No 1978.g.- 1985.g. Rīgas ĀMPS toksikoloģiskās brigādes feldšere 

 

Akadēmiskā/zinatniskā darba stāžs: 

  2011.g.   Medicīnas koledža, pasniedzējs 

 

Papildus izglītība, amati: 
2013.g. Kursi „Eiropas Veselības aprūpes iestāžu vadība 21.gs. Risinājumi, iespējas, 

metodes.” Rīgas Stradiņa universitāte. 

1996.- 1999.g. BOVAS „Dzelzceļa slimnīca „Biķernieki"" terapijas                          

bloka vadītāja  

Regulāri piedalos Latvijas internistu un kardiologu 

biedrības rīkotajos semināros 

Kvalifikācijas celšanas kursi Rīgas medicīnas akadēmijā 
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1997.g. Dalība apmācības programmā „ Occupational Safetv and Health in 

Practice " Zviedrijā. 

1998.g. Seminārs Francijā „International Seminar on occupational Health ". 

1998.g. Piedalījos apmācības programmā „ Occupantional Safetv and Health in 

Practice " Polijā. 

1999.g. Uzstājos ar ziņojumu starptautiskajā seminārā „First Gerontology Centrē 

in Latvia – Features and Perspectives." 

Publikācijas, izgudrojumi, patenti: 

2013.g.  Grāmata „Vecums, liktenis, izaicinājums, dāvana”, autore 

2007.g. Klepus - diagnostika un ārstēšana. 

Ausma Rudņeva, Daina Zepa, Anita Slokenberga Latvijas Ārsts medicīnas 

žurnāls 2005., 12,37 -41. 

2005 .g. Medikamentu izraisītās pārmaiņas plaušās - diagnostika                     

                                               un diferenciāldiagnostika. 

Ausma Rudņeva, Daina Zepa, Anita Slokenberga Jums Kolēģi medicīnas 

žurnāls 2005., 1,25-31. 

Idiopātiska plaušu fibroze. 

Ausma Rudņeva, Daina Zepa, Anita Slokenberga; Jums,Kolēģi medicīnas 

žurnāls 2005.,3,10-15. 

Retas plaušu slimības. 

Ausma Rudņeva, Daina Zepa, Anita Slokenberga; Rīga, Nacionālais 

apgāds, 2005., 134 lpp. 

2004.g.   Plaušu slimību diferenciālā diagnostika. 

Ausma Rudņeva, Daina Zepa, Anita Slokenberga, Rīga, Nacionālais 

apgāds, 2004., 136 lpp. 

2002.g.              Akūtas pneimonijas norise- diferenciāldiagnostiskie un  

                                               terapeitiskie aspektigeriatrijā. 

Ausma Rudņeva, Anita Slokenberga, Daina Zepa. Latvijas Ārstu Žurnāls 

2002, 7-8, 9-26. 

Pulmonālā hipertensija vecāka gadagājuma     

pacientiem.  

Nikolajs Andrejevs, Ausma Rudņeva, Anita Slokenberga, Daina 

Zepa, Tatjana Andrejeva, Rīga: Servier International 2002., 102. 

2001 .g.                     Visuresošās pneimomikozes 

Ausma Rudņeva, Anita Slokenberga, Daina Zepa, Ingrīda Čevere. Latvijas 

Ārstu Žurnāls, 2, 9-17. Žurnāls „Latvijas Ārsts " 2001.06. – raksts 

Kardiālās amiloidozes daudzveidīgās klīniskās izpausmes 

Žurnāls „ Latvijas Ārsts",06. 

Vecāka gadagājuma slimnieku pulmonālās hipertensijas patoģenētiskā 

terapija - uzsvars uz AKE inhibitoru Prestarium (perindoprilu ). 

Nikolajs Andrejevs, Daina Zepa, Anita Slokenberga. Latvijas Ārstu 

Žurnāls, 2001,9,16- 26. 

2000.g. 01.  Žurnāls „Latvijas Ārsts "raksts par BOVAS„ Dzelzceļa         slimnīca 

„Biķernieki " -„Tagadne pirms nākotnes „ 

2000.g. 08.   Žurnāls „Latvijas Ārsts "- raksts Klepus simptoms  

                                                dažādu iekšķīgo slimību diferenciāldiagnozē 

2000.g. 12.             Sistēmiskās pneimomikozes. 

A. Rudņeva, A. Slokenberga, D.Zepa, I. Čevere. 

Latvijas Ārstu; Žurnāls. 2000, 12, 5-12 lpp. 
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Žurnāls „Latvijas Ārsts " - raksts „Valsts klīniskā 

gerontoloģijas centra dibināšana - svarīgs solis 

vecākā gadagājuma cilvēku aprūpē "N. 

Andrejevs,G. Prolis, A. Slokenberga, D. Zepa. 

2000, 12, 40-441pp. 

2011.                     Plaušu simptomu              

                                                diferenciāldiagnostika 

A.Rudņeva, D.Zepa, A.Slokenberga, SIA 

„Medicīnas apgāds”,  

 

Dalība konferencēs, stenda referāti 

2012.g.06. Ziemeļvalstu Geriatrijas kongress Kopenhāgenā, stenda referāts 

„Geriatrijas attīstība Latvijā”. 

2007.g.07. Eiropas gerontoloģijas un geriatrijas 6.kongress 

 Sanktpēterburgā stenda referāts Development of geriatrics in 

Latvia . 

2004.g.09. Eiropas 3. Gerontoloģijas kongress, stenda referāts 

 Gerontoloģijas attīstība Latvijā. 

200l.g. 06. Pasaules latviešu ārstu 4 kongress – ziņojuma sagatavošana „Pulmonālās 

hipertensijas problēma gados vecākiem cilvēkiem " 

 Stenda referāts - „Valsts klīniskais gerontoloģijas centrs -jauna tipa 

ārstniecības un mācību apvienība” N. Andrējevs, A.Slokenberga, D.Zepa. 
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Anna STAFECKA  
 

Dzimšanas gads: 1950 

  

Izglītība:  

1969.-1974. Studijas LU Filoloģijas fakultātē 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2004.- līdz šim brīdim -  LU RMK koledžas lektore 

 

 

Nodarbošanās: 

2009. – līdz šim brīdim latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, lektore 

2004. – 2009. -  RMK latīņu valodas lektore 

2003. - līdz šim brīdim -  LSPA latīņu valodas lektore 

1984.-2004. Rīgas 5.medicīnas skolas pasniedzēja 

 

 

Akadēmiskie kursi: 

Latīņu valoda, 2 KP  

Pedagoģijas pamati, 1 KP 

 

 

 

2011. gada 28.janvāris                                                                

Mācībspēka paraksts   
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Doc. Maruta ŠILIŅA 

dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1954 

 

Izglītība:   

 

Latvijas Universitāte Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 

09/2002. - 06/2004. 

 

 

Latvijas Universitāte           Veselības zinātņu bakalaura grāds 

09/1999. - 07/2002.  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskais grāds: 

07/2004.- 01/2010.  

01/2010. – līdz šim brīdim               

Rīgas Medicīnas koledža docente 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža docente 

 

Darba gaitas: 

2010. –  līdz šim brīdim Docente, Māszinību katedras vadītāja Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžā  

2004. – 2010. Docente Rīgas Medicīnas koledža 

2002. – 2004. Pasniedzēja Rīgas 5. Medicīnas skola  

 

Zinātniskā darbība un  publikācijas: 

1. 2010.- D. Voita E. Valevica, A.Bukulite, M. Silina. „Psychological aspects of pain and nonmedication 

treatment of migraine patients in headache free period”. // "Sveikatos Mokslai" .v. 20, p.3259-3253. ISNN 

1392-6373 

2. Mācību grāmata – Nacionālais apgāds Rīga 2009 – “Pacientu izglītošana – māsas kompetence” 108 lpp.; 

(atkārtots, papildināts izdevums) 

3. Zinātniskie raksti, Rīga 2005, RMK u.c. “Māszinības kā vērtība mainīgā izglītības telpā” : 

,,Kvalifikācijas darbs - pētniecības elements māsu izglītībā”.  

  

Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs: 

2013.-dalība Starptautiskā starpnozaru konferencā ,,Veselība izaugsmei” 

2013.-dalība 4.starptautiskā zinātniskā konferencē ,,Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: 

mūsdienas un nākotne”. 

2013.-dalība ,,Trešajā Latvijas māsu,vecmāšu un ārstu palīgu kongresā” 

2011.- Starptautiska zinātniska konference: ,,Theory, Research and Education in Nursing and Midwifery” 

Jessenius Faculty of Medicine in Martin, prezentācija ,,Ethics in Nursing” 

2010.-dalība 3.starptautiskā zinātniskā konferencē ,,Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: 

mūsdienas un nākotne”. 

2009. - Starptaut. Zin. Konferences ,,Veselības aprūpes sistēmas sociālie izaicinājumi”  org. komitejas 

locekle Kauņas koledžā International scientific conference in Kaunas University of Applied Sciences) 

2009. – Starptaut. Zin. Konferences ,,Teorijas, pētniecība māsu izglītībā” org. komitejas locekle Jeseniusa 

Universitātē Martinā  

2008.- dalība pedagogu mobilitātē Ersamus akcijas sastāvā Viduszviedrijas Universitātē Sundsvālē 

2008. - dalība pedagogu mobilitātē Ersamus akcijas sastāvā Novia Uuniversitātē Vasā 

2007. - dalība pedagogu mobilitātē Ersamus akcijas sastāvā Kauņā 

2007. – 2.Starpt. zin.pētn. konference ,,Pētniecība kā studiju procesa un prakses  

virzītājs veselības aprūpē” Rīgas Medicīnas koledža 

2007. – dalība pedagogu mobilitātē Ersamus akcijas sastāvā Kauņā 

Lekcija,, Patients suffering from cancer – a transculturale nursing approach: How to involve the patients in 

secondary prevention of Cancer?” (8stundas) 
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2007. - dalība pedagogu mobilitātē Ersamus akcijas sastāvā Vasā 

Lekcija, ,,Dependecy on Technology in Nursing Care from a transcultural perspective” 

2007. - 4.zin.pētn.konference “Māsas prakses pētniecības pieredze” 

            SIA Klīniskā slimnīca “Gaiļezers’ 

2007.-  dalība pedagogu mobilitātē Ersamus akcijas sastāvā medicīnas universitātē Plovdivas Medicīnas 

koledžā 

 

Pedagoģiskā darbība:  
Aprūpes filozofija, profesionālā ētika, 2KP 

Kvalifikācijas darbs, 10 KP 

Kvalifikācijas darbs specialitātē 8 KP 

 

Organizatoriskais darbs: 

Koledžas padomes locekle; 

Bibliotekas krājumu komisijas locekle; 

 3. un 4. starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības 

pilnveidē: mūsdienas un nākotne” (Rīga, 2010., 2013.) organizācijas komitejas locekle; 

Māsu profesijas standarta izstrādes darba grupa; 

LURMK inventarizācijas komisijas locekle. 

 

Profesionālā pilnveide: 

Regulāra profesionālās kvalifikācijas uzturēšana, piedalīšanās Latvijas māsu  asociācijas un klīniku  

organizētajos pasākumos;   

2012./2013.-ESF projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko 

zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” ietvaros - IT , pedagoģijas un psiholoģijas, angļu 

valodas prasmju un kompetenču paaugstināšanas moduļi, profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un 

prakses vadītāju stažēšanās, profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju praktisko 

iemaņu un profesionālo kompetenču paaugstināšana nozarē; 

2013.dalība izstādē ,,The care show Birmingham”  un konferencē ,,Nursing and care Homes conference” 

Lielbritānijā. 
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Mg. paed. Anita ŠTERNA 
dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1960 

  

Izglītība: 

2005. – 2007. Latvijas Lauksaimniecības universitāte – izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā  

2002. – 2005. Rīgas Stradiņa universitāte – māsas grāds 

1978. – 1981. Rīgas 4. medicīnas skola – feldšers  

1967. – 1978. Aknīstes vidusskola 

 

Papildus Izglītība: 

05.10.2013. – šobrīd – izglītības programma „Jaunākās tendences un tehnoloģijas datortomogrāfijas 

metodes pielietošanā” 

01.02.1993. – 29.06.1993. – specializācijas kursi – rentgena laborantiem apliecības Nr. S – 8625 

16.11.1981.–16.12.1981. – specializācijas kursi – narkoloģisko kabinetu medicīnas māsām un feldšeriem – 

narkologiem – apliecības Nr. S – 76  

   

Amati, Darba gaitas: 

2013. – šobrīd – Veselības Centra 4 Magnētiskās rezonanses un datortomogrāfijas kabinetu vadītāja klīnikā 

ORTO 

2009. – šobrīd – Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, stundu pasniedzēja 

2009. – 2013. – vecākā radiologa asistente SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” 

diagnostiskās radioloģijas centrā klīnikā „Gaiļezers” 

2006. – 2009. – Rīgas Medicīnas koledža, stundu pasniedzēja 

1999. – 2009. vecākā radiologa asistente Rīgas Pašvaldības SIA „Klīniskā universitātes slimnīcas 

„Gaiļezers”” diagnostiskās radioloģijas nodaļā 

1992. – 1999. rentgenoloģijas un radioloģijas māsa B/O SIA klīniskās slimnīcas „Gaiļezers” diagnostiskās 

radioloģijas nodaļā 

1987. – 1997. feldšers - narkologa palīgs anonīmajā narkoloģijas kooperatīvā „Līdzjūtība un palīdzība”  

1981. – 1992. feldšers - narkologa palīgs Rīgas narkoloģiskajā dispanserā  

 

Akadēmiskā darba stāžs: 

2006. – šobrīd – Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža 

 

Pedagoģiskā darbība: 

Radioloģijas pamati un biofizika, 1 KP 

 

Profesionālā pilnveide: 

06.03.2013. – 11.03.2013. ECR kongress Vīnē 

15.04.2010. – 18.04.2010. Euro – Med kongress radiograferiem Lisabonā 

12.09.2008. – 12.09.2008. 5. Baltijas valstu radiograferu kongress Jūrmalā  

07.03.2008. – 10.03.2008. ECR kongress Vīnē 
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Vija ŠVERINA 

dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1965.gada 14.februāris 

 

Izglītība: 

2010.-2012.g.                                Latvijas Universitātes medicīnas fakultāte- veselības zinātņu maģistra 

grāds māszinībās 

2007.- 2010.g. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte- veselības zinātņu                        

bakalaura grāds māszinībās 

1980.- 1983.g.  Rīgas 5.medicīnas skola , kvalifikācija-medicīnas māsa 

 

Darba gaitas: 

2012-pašlaik SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca stacionārs 

„Gaiļezers” Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas virsmāsas 

pienākumu izpildītāja 

2010- pašlaik SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca stacionārs 

„Gaiļezers” Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnika neiroķirurģijas 

nodaļa- virsmāsa 

No 2007./2008. 

mācību gada 

 Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža- stundu pasniedzēja 

1983- 2010 SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca stacionārs 

„Gaiļezers” neiroķirurģijas nodaļa- māsa 

 

Zinātiskā darbība un publikācijas: 

2012 Maģistra darbs „Organizācijas kultūra māsu praksē”.R.:LU 

Ziņjums konferencē „Aprūpes process-aprūpes personāla pētījumu 

pamats” 11.04.2013 un trešajā Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu 

kongresā 18.09.-21.09.2013 

2010 Bakalaura darbs „Aprūpes pārmaiņu organizēšanas iespējas 

neiroķirurģijas nodaļā”. R.: LU 

Ziņjums konferencē „Aktuālākās aprūpes problēmas daudzprofilu 

stacionārā. Problēmu risināšanas iespējas un metodes.” 28.10.2010 

07.12.2010  „Pieredze pacientu novērošanas datu dokumentēšanā ķīmijterapijas 

laikā”. Ziņojums konferencē „Māsu dokumentācijas ietekme uz aprūpes 

rezultātu” 

 

Pedagoģiskā darbība: 

2013 Rīgas Stradiņa Universitāte Māszinības fakultātes ar ESF 

finansējumu apakšprogrammas "Ķirurģiskā aprūpes māsa" valsts 

eksāmena komisijas locekle 

No 2013 Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža- 

Neiroloģija un pacientu aprūpe- docētāja. 

No 2012 Rīgas Stradiņa Universitāte Medicīnas fakultāte Ārstniecības PSP- 

klīniskās aprūpes pamatu prakse ārstniecības iestādē- prakses 

vadītāja 

No 2012 Latvijas Universitāte Medicīnas fakultāte Ārstniecības PSP- 

klīniskās aprūpes pamatu prakse ārstniecības iestādē- prakses 

vadītāja  

 

No 2008  Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža- stundu pasniedzēja- 

klīniskās manipulācijas, klīniskā prakse ārstniecības iestādē 
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Organizatoriskais darbs: 

No 2012 SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca stacionārs 

„Gaiļezers” māsu padomes locekle 

 

Profesionāla pilnveide: 

 

Sertifikāti 

 

2010- 2015 Sertifikāts ķirurģiskās aprūpes māsas specialitātē 

2012-2014 Apmācīt tiesīgas ārstniecības personas reģistrs 

2000- 2010 Sertifikāts neiroķirurģijas māsas specialitātē 

 

Kongresi, konferences 

18.09.-20.2013 Trešais Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress. 

11.04.2013 Aprūpes process-aprūpes personāla pētījumu pamats 

06.12.2012 Aktualitātes infekcijas slimību specifiskajā profilaksē, diagnostikā un 

pacientu aprūpē 

18.05.-20.05.2012 12th Congress of the Baltic Neurosurgical Association (Latvija) 

15.03.2012 Ķirurģisko pacientu aprūpe stacionāra un mājas apstākļos 

07.12.2010 Māsu dokumentācijas ietekme uz aprūpes rezultātu 

28.10.2010 Aktuālākās aprūpes problēmas daudzprofilu stacionārā. Problēmu 

risināšanas iespējas un metodes. 

04.03.2010 Zinātniski pētnieciskā konference „Aktualitātes māsu izglītībā un 

praksē” 

03.03.2010 Latvijas Māsu asociācijas Ķirurģiskās aprūpes māsu apvienības 

Starptautiskā konference „Kvalitatīvas pacientu aprūpes 

nodrošināšanas iespējas ķirurģijā” 

03.03.2009 Klīnikas „Gaiļezers” 6.zinātniski pētnieciskā konference „Māsas 

prakses pētniecības pieredze” 

 

Semināri  

18.02.2010 Katetru asociētas infekcijas un pacientu aprūpe ar urīnceļu katetriem 

09.02.2010 Veicamie pasākumi operāciju māsu darba organizācijas optimizācijai 

 

Tālākizglītības kursi 

05.10.2013 Cukura diabēta pacientu ārstēšana un aprūpe multidisciplinārā stacionārā 

29.01.2013 Stomas pacientu aprūpe 

15.01.-16.01.2013 Brūces un to kopšana 

06.02-07.02.2012 Transfuzioloģijas pamati 

01.02-03.02.2012 Pacients ar politraumu- kompleksa pieeja neatliekamajai palīdzībai 

  

16.01-17.01.2012 Vēdera dobuma ķirurģiskās saslimšanas 

06.12-07.12.2011 Māsas prakse un vadībzinības 

09.11.2011 Laboratorijas klīniskās izmeklēšanas metodes 

12.09-13.09.2011 Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai 

07.09-08.09.2011 Neiroķirurģija un pacientu aprūpe 

23.11.-25.11.2010 Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un 

praksē 

06.03-13.03.2010 Veselības aprūpes sistēmas pārmaiņu vadība 
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Irēna TARELKINA 
 dzīves un darba gājums 

  

Dzimšanas gads: 1956  

 

Izglītība:   

Rīgas Medicīnas institūta ārstniecības fakultāte  

09.1974. – 06.1980.  

Rīgas Tehniskā Universitāte Humanitārais Institūts            

1998.- 06.2000.  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

07.2004.- 01.2010.  Rīgas Medicīnas koledžas lektore 

01.2010. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža lektore 

1980. – ārsta kvalifikācija, profesionālā maģistra grāds   

2000.-  arodpedagoga kvalifikācija    

 

Darba gaitas: 

1982. – 06.2004. Rīgas pilsētas 7. klīniskās slimnīcas uzņemšanas nodaļas ārsts 

2002. – 2004. Pasniedzēja Rīgas 5. Medicīnas skola  

2004. – 2010. Lektore Rīgas Medicīnas koledža 

2010. –  līdz šim brīdim lektore Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā  

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

2013.10 „Perkutānās koronārās intervences biežākās komplikācijas”  tēzes.  

2010.11 „Akūta koronāra sindroma diagnostika un MONA terapijas realizācija pirmshospitālajā etapā” 

tēzes.  

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2012.04. From theory through practice to research. Referāts Starptautiskajā konference Lietuvā, Šauļos. 

2013.4. starptautiskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē” uzstājos ar referātu  

„Perkutānās koronārās  intervences biežākās komplikācijas” 

2010.3.starptautiskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un 

nākotne”  uzstājos ar referātu  „Akūta koronāra sindroma diagnostika un MONA terapijas realizācija 

pirmshospitālajā etapā”. 

 

Pedagoģiskā darbība: 

2009. - dalība pedagogu mobilitātē Ersamus programmā Viļņā. Novadīta lekcija „Akūts koronārs 

sindroms”. 

2008. - dalība pedagogu mobilitātē Erasmus programmā Šauļos. 

2011. - dalība pedagogu mobilitātē Erasmus programmā Plovdivā (Bulgārija). 

2011.-2013. studentu  sagatavošana ikgadējai „jauno zinātnieku” konferencei. 

2013. E-vides materiālu sagatavošana internās medicīnas priekšmetā  Māszinības un Ārstniecības studiju 

programmās. 

 

Organizatoriskais darbs: 

2013.4. starptautiskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un 

nākotne” LU Rīgas Medicīnas koledža org. Komitejas locekle. 

2010.3.starptautiskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un 

nākotne”  LU Rīgas Medicīnas koledža org. komitejas locekle. 

LU RMK padomes locekle 2005. – 2013. 

Izlaiduma organizācijas līdzdalība. 

Internas medicīnas kursa pārraudzība. 
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Profesionāla pilnveide: 

2012.12. Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko 

kompetenču paaugstināšana” IT prasmju kompetenču paaugstināšanas moduli. 

2008. RSU Tālākizglītības fakultāte „Internās medicīnas aktualitātes un novitātes”, 90 izglītības kredītp. 

 

Dalība Latvijas Internistu biedrības sēdēs un rīkotās konferencēs: 

2013. 10. piedalījos Latvijas Internistu biedrības un Latvijas Hipertensijas biedrības starptautiskajā 

seminārā „Jaunas iespējas hipertensijas ārstēšanā: artēriju stīvuma diagnostika un trešās paaudzes beta 

blokatoru izmantošana kombinētajā terapijā” 

2013.10. Dalība LOKMSA seminārā „Endoskola Rīga 2013”. 

2013.09. Dalība „Trešajā Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongresā”. 

2013. 09. Dalība „Latvijas Ārstu kongresā”.  

2013.09. „Jauns horizonts insultu profilaksē mirdzaritmijas pacientiem”. 

2013.02. LIB sēde „Internās medicīnas aspekti”. 

2013.04.LIB konference „ Imunoloģija un arteriālā hipertensija” 

2013.10. zinātniskā konference ”Gerontoloģiskās konsekvences ārsta praktiskajā darbā”. 

2012. 09. "Viss par aspirīnu jeb primārā un sekundārā profilakse". 

2012.10. Piedalījos Latvijas Osteoporozes un Kaulu metabolo slimību asociācija un Latvijas Reimatologu 

asociāciju organizēta starpdisciplinārā konference „Osteoartrīta un osteoporozes ārstēšanas jaunākie 

aspekti”. 

2012. 11. Piedalījos Latvijas Internistu biedrības konference „Cukura diabēta ārstēšanas iespējas internista 

praksē”.  

2012.02. Piedalījos Latvijas Ārstu biedrības 1. Starpdisciplinārajā konferencē.  

2012. 02. Piedalījos Latvijas Internistu biedrības sēdē: ”Medikamentu kombinācijas internajā medicīnā”.  

2010.10. „Viss par drudzi”. 

2010.09 .„Zinātniski pamatota daudzfaktoriālā sirds-asinsvadu slimību riska novērtēšana”. 

2010.11 „Viss par HOPS”. 

2010.02. Latvijas Internistu biedrības sēde. 

2009.05. Latvijas Kardiologu biedrības sēde „Sirds ritms un frekvence kardiologa skatījumā”.  

2008.11 „Kalcija vielmaiņa un ar to saistītās slimības”.  

2008. 10.„Kā samazināt asinsvadu komplikācijas 2.tipa cukura diabēta pacientiem? ADVANCE pētījums.”  

2008. 10. „Arteriālās hipertensijas problēmas pacientiem ar cukura diabētu”.  

 

Akadēmiskie kursi:  
Vispārīgā patoloģija, 2 KP 

Māszinības programma - Aprūpe internā medicīnā, 5 KP 

Ārstniecības programma - Internā medicīna, 5 KP 

Speciālā patoloģija, 1 KP 
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Mag. biol. Evita VAĻĒVIČA 

dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas gads: 1985 

 

Izglītība:   

2009. – 2013.  Doktorantūras studijas Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē 

2003. - 2008.  Studijas Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskais grāds: 

2008. Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā, Mag. biol.  

2007. Zinātniskais asistents LU Kardioloģijas zinātniskajā institūtā 

 

 

Darba gaitas: 

2013. -            Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Akadēmija, zinātņu prorektora palīgs 

2012. -            Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Akadēmija, laborants 

2010. –            Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas Koledža, stundu pasniedzēja 

2008. – 2009. ”SIA SANUM Sāpju centrs”, psihofiziologs 

2008. – 2009. „UAB Biomapas”, Lietuva, klīnisko pētījumu asistents 

2007. -             Latvijas Universitātes Kardioloģijas zinātniskais institūts, zinātniskais asistents 

 

Akadēmiskā/zinātniskā darba stāžs 

No 2012. – laborants, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Akadēmija  

No 2010. - stundu pasniedzēja, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas Koledža 

No 2007. - zinātniskais asistents,  Latvijas Universitātes Kardioloģijas zinātniskais institūts 

 

Zinātniskā darbība un  publikācijas: 

2007 – Autonomo funkciju izvērtējums migrēnas un citiem psihosomatisko slimību pacientiem, 

Bioloģiskās atgriezeniskās saites efektivitāte nemedikamentozai ārstēšanai. 

 ESF atbalstīts projekts (2012-2013) „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas 

ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem 

un jauniešiem.”Nr.2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109, starpnozaru speciālists-atbalsta 

pasākumu programmas īstenotājs 

 Valsts pētījumu programma (2010-2013) 

„Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju 

izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai” 4.1.2. apakšprogramma “Aterosklerozes patoģenēze un 

klīniskie rādītāji , cilmes šūnu un biomateriālu izpēte “, zinātniskais asistents 

 ESF projekts (2010-2011) 

„ Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un 

jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem” Nr. 2009/0305/1DP/1.2.2.4.2/09-

APIA/VIAA/12, psihofiziologs 

 LZP projekts 04.1169 (2006-2009) 

Valsts pētījumu programma „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno 

patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciska konsorcija palīdzību” Apakšprogramma: jaunu 

sirds un asinsvadu slimību agrīnas diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu izstrāde, zinātniskais 

asistents 

 LU zinātniskās pētniecības projekts (2008) 
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Posturālā refleksa hemodinamikas un barorefleksa komponentu izpēte 2. tipa cukura diabēta 

slimniekiem ar un bez autonomās neiropātijas, zinātniskais asistents 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Vaļēviča E., Voita D. 2012. Bioloģiskās atgriezeniskās saites efektivitāte un pielietojums 

autonomās nervu sistēmas modulācijā bērniem un pieaugušajiem, Mūsdienu fizioloģijas problēmas 

un prakse, zinātnisko rakstu krājums. Rīga, 2012. ISBN 978-9934-503-04-7 

2. Voita D., Vaļēviča E. un autoru kolektīvs  2012. ”Integratīva mācību metodika adaptācijai sociālajā 

vidē kognitīvo un kustību funkciju uzlabošanai „Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmija, 2012 . ISBN 978-9984-44-087-3 

3. Voita D., Vaļēviča E., Marnauza M., Gžibovskis T., Kauliņa A. 2012. Possible learning and reading 

disorder non-medication correction methods. Ad Verba liberorum, 3 (1), 32 - 45.  

4. Voita D., Vaļēviča E., Bukulīte A, Šiliņa M., Buceniece I. 2011. Learning process in students with 

decreased stress tolerance and its modification possibilities, 3. Starptautiskās zinātniskās 

konferences ”Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne”rakstu 

krājums. Rīga, 2011. 

5. Vaļēviča E., Voita D., Zakke A., Jēgere D., Porozovs J., Kauliņa A. 2010. Autonomic nervous 

system properties in migraine patients, nonmedication modulation and impact of physical activities 

on migraine frequency. LASE Scientific Journal of Sport Science (12pp), apstiprināts publicēšanai 

2010. gada oktobrī 

6. Voita D., Vaļēviča E., Porozovs J., Kauliņa A., Zakke A.. 2010. Autonomic nervous system 

properties of migraine patients and nonmedication treatment in headache free period. Proceedings 

of the Latvian Academy of Sciences (20 pp), apstiprināts publicēšanai 2010. gada oktobrī 
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Kopš 2006. Sertifikāts ķirurģijā 
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647 

 

Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP I, 4 KP 
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Dzimšanas datums                           1960. gada 21. aprīlis 
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LV- 1002 
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16-20.  
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mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Rakstu krājums, RPIVA, 2008 Rīga, 77-83. 

30. A, Vitols, D. Voita (2007) Modified handgrip test is useful for cardiovascular autonomic 

neuropathy recognition. European Journal of Autonomic Nervous system p.286 

31. A. Vitols , D. Voita. (2007) Peculiarities of heart rate control in patients with non-insulin 

dependent diabetes mellitus and hypertension. European J of Endocrinology. Theses of European 

Congress of Endocinology, Budapest, Hungary ECE abstracts, 14, P36. 



652 

 

32. D. Voita, V. Perepjolkina (2007)  „Vīnes testu sistēmas pielietojums skolēnu spēju novērtēšanai”. 

RPIVA starptautiska zinātniskā konference „Dabas zinību didaktika šodien un rīt” RPIVA 15-16. 

03., Tēžu krājums, 39.lpp. 

33. D. Voita, A. Vitols, D. Jegere (2007) “Carotid baroreceptor reflex function and its dynamics 

during static muscular effort of migraine patients in headache-free period European Journal of 

Autonomic Nevous system”  p.280-281 

 

Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā: 

1. Referāts (2013) The accessibility of online medical records and related effects on health care  „ 

Nursing Resarech and Evidence Baised Practice” IX International Sympsium, Chezk Republic, 

Ostrava. 

2. Referāts  (2013) Efficiency of non medical integrative methodology for childrens with migraine 

and learning disorders. Conference of the European Health Psychology Society “ Well –being 

Quality of Life and Caregiving. Bordeaux, France, July 16-20. 

3. Plenārsēdes referāts (2012) Basic Research and its practical application in Life Science . 

International Interdisciplinary Scientific Conference The Biopsychological basics of life in 

Education and Health, Riga, Latvia   

4. Referāts (2012) Improvement of Self Organization, Relations and Motivation of Different Age 

students Using Integrative Teaching Methodology. 4th International Interdisciplinary Scientific 

Conference Society, Health, Welfare, Riga , Stradins University, p. 111. -112.  

5. Referāts (2012) Patients Aviability of Online Medical History and the Associated Effects on 

HealthCare , 4th International Interdisciplinary Scientific Conference Society, Health, Welfare, 

Riga , Stradins University, p. 111. -112.  

P. 115-116. 

6. Referāts (2012) Biofeedback method for possible correction of learning and reading diosrders for 

children with decreased stress tolerance, International Neuropsychology Mid Year Meeting, 11 

Nordic Meeting, 27-30 June, Oslo, Norway 

7. Referāts (2012)” Neurobiological aspects  of dyslexia”  6.Ukrainas patofizioloģijas kongress, 3.-5. 

Oktobris, Jalta, Ukraina 

8.  Referāts. (2012) „Integrative method for possible learning and reading disorder non-medication 

correction” 6.Ukrainas patofizioloģijas kongress, 3.-5. Oktobris, Jalta, Ukraina 

9. Referāts” Integratīvās  mācību metodikas efektivitāte specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanā 

sākumskolā” (2012) RPIVA 6 Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā”., RPIVA, Rīga 

10. Referāts „ Agresivitāte kā psihofizioloģiskais fenomens, iespējamās atbalsta un korekcijas 

metodes. Ekrānmediju loma agresivitātes kāpināšanā Starptautiskā konference „ Ģimene. 

Vardarbība ekrānmedijos. Likums, Rīga, LU, 20.04.2012. 

11. Referāts „ Expectations and readiness of the first years students of Nursing programme”  Šauļu 

valsts koledža, Startautiskā konference „ Higher education Studies: Challlengies and Opputunities” 

2012. gada maijs 

12. Referāts“ Agresivitāte kā psihofizioloģiskais fenomens, iespējamās atbalsta un korekcijas 

metodes” (2012) Starptautiskā konference “ Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē”, Rīga, 01.-02. 06. 

LU.  

13. Referāts. (2011) Stress reactivity and motor abilities of persons with different brain hemisphere 

dominance Turkish FEPS International Congress. 

14. Referāts (2011)Biofeedback method and stress tolerance modulation in students with autonomic 

nervous system dysfunction, Turkish FEPS International Congress 

15. Referāts (2011) Investigations of teachers understanding about specific reading disabilities in 

pedagogical practice. 11th European Conference of Psychological Assessment, Riga. 

16. Referāts (2011) Provision of achievable study result oriented nursing education. International 

Nursing Management Conference, Antalya, Turkey. 
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17. Referāts (2010) „ Kardiovaskulārie parametri studentiem ar galvassāpju problēmu” “Aktualitātes  

veselības aprūpes pilnveidē : mūsdienas un nākotne” (11-12. 11. 2010) līdzautori: E. Vaļēviča, D. 

Jēgere, A. Kauliņa, J. Porozovs 

18. Referāts (2010) „ Psychosocial aspects of pain and of migraine patients in headache free period”  

II Internacionālā sāpju konference Baltijā ( II International Conference „ Pain in the Baltics” ) 

(12.-13. novembris, Rīga) Līdzautori: E. Vaļēviča, D. Jēgere 

19. Referāts (2010) “ Psychosocial aspects of pain and nonmedication treatment of migraine patients 

in headache free period” . 24. Veselības psiholoģijas kongress (Conference of Health Psychology, 

Cluj-Napoca, Rumānija. 1.09.-5.09. 2010  

20. Referāts (2010)  „ Autonomās nervu sistēmas darbības īpatnības migrēnas pacientiem un tš 

nemedikamnetožas ārstēšanas iespējas” LSPA Starptautiskā zinātniskā konferencē „ Sports 

zinātnei” 2010. g. 8. aprīlis (līdzautori E. Vaļēviča, D. Jēgere, A. Zakke, A. Kauliņa, J. Porozovs) 

21. Referāts (2010)  „Psihofizioloģisko funkciju atšķirības sportistiem ar dažādu pusložu dominanti” 

LSPA Starptautiskā zinātniskā konferencē „ Sports zinātnei” 2010. g. 8. aprīlis (līdzautori A. 

Kauliņa, J. Porozovs) 

22. Referāts (2009) „Peculiarities of autonomic nervous system function in migraine patients with 

inreaesed stress reactivity in headache free period”. Meeting of Federation of European physiology 

Societies. Slovenia, Ljubljana, 12-15 novembris 

23. Referāts (2009) „Psychosocial aspects of pain and nonmedication treatment of migraine patients in 

headache free period”. International scientific conference „Social challenges in health care: 

interdisciplinary discuss” in Kaunas University of Applied Sciences  (Lietuva, Kauņa, , 22-26. 

novembris) 

24. Referāts ‘Emocionālā izdegšana, tās raksturojošie faktori palīdzošās un citās profesijās” (2008)  

RPIVA 4 Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”, 

RPIVA, Rīga 

25.   Referāts „ Reaktīvā stresa noturība saistībā ar smadzeņu pusložu funkcionālo asimetriju”.  (2008) 

Rīgas Stradiņa Universitātes 2. Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. Veselība. 

Labklājība”, Rīga 

26. Referāts  „Vīnes testu sistēmas pielietojums skolēnu spēju novērtēšanai” (2007)  . RPIVA 

starptautiska zinātniskā konference „Dabas zinību didaktika šodien un rīt” RPIVA 15-16. 03. 

27. Referāts  “Carotid baroreceptor reflex function and its dynamics during static muscular effort of 

migraine patients in headache-free period”, (2007).  2.Eiropas un ASV Autonomās nervu 

sistēmas biedrību apvienotais kongress . Vīne, Austrija. 

28.  Referāts  „Modified handgrip test is useful for cardiovascular autonomic neuropathy recognition”. 

(2007)  2. Eiropas un ASV Autonomās nervu sistēmas biedrību apvienotais kongress . Vīne, 

Austrija. 

29.  Referāts „Carotid baroreceptor reflex control and psychological aspects in borderline hypertension 

with and without increased sympathetic nervous system basal activity” (2007)  X Eiropas 

psiholoģijas kongress. Prāga, Čehija 

30. Referāts „Peculiarities of carotid baroreflex control in borderline hypertension  with and  

Piedalīšanās un uzstāšanās ar referātiem republikas mēroga zinātniskās konferencēs un 

profesionālo asociāciju sēdēs: 

1. Referāts „ Bioloģiskās atgriezeniskās saites pielietojums autnomās nervu sistēmas 

līdzsvara traucējumu regulācijā” LU RMK un LU SMK apvienotā konference „ 

netradicionālais un alternatīvais mūsdienu sabīdrībā un veselības aprūpē” 2012. gads. 11. 

maijs  

2. Referāts Autonomās nervu sistēmas darbības īpatnības migrēnas slimniekiem un tās 

nemedikamentozās modulācijas iespējas.”(2010)  LU 68. gadskārtējā konference, 

bioloģijas sekcija LU, Rīga 

3. Referāts „Stresa psihofizioloģiskie aspekti un to ietekme uz organismu” (2010)Starptautiskā 

SPA konference Baltijā “Endoekoloģija SPA” 
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4. Referāts „Vai Rīgas skolēniem sāp galva?” (2009) LU 67. gadskārtējā konference, 

medicīnas sekcija LU, Rīga 

5.  Referāts „Sāpju psihofizioloģiskie aspekti un nemedikamentozā terapija”(2009) Bērnu 

neirologu biedrības konference.. Rīga 

6.  Referāts „Karotīdes barorefleksa funkcija un dinamika statiskas muskuļu slodzes laikā 

migrēnas slimniekiem” (2008) LU 66. gadskārtējā konference, medicīnas sekcija LU, 

Rīga 

7.  Referāts „Galvassāpju problēma psihologa skatījumā. Atgriezeniskās saites metode ārstēšanā” 

(2008) Galvassāpju asociācijas organizētais ikgadējais apmācības seminārs” Latvija, Mārciena 

8.  Referāts „Psiholoģiskā stāvokļa novērtējums pacientiem ar hroniskām sāpēm”. (2008) 

Latvijas Sāpju izpētes biedrības gadskārtējais seminārs P Stradiņa klīniskā universitātes 

slimnīca, Rīga  

9.  Referāts „Mildronāta ietekme uz cerebrālo asinsriti un organisma psihofizioloģisko funkciju 

novērtējums”. (2008)  Gindeks organizētais Seminārs ārstiem - psihiatriem. Straupe 

(Valmieras rajons).  

10.  Referāts Mildronāts un veģetetīvās nervu sistēmas disfunkcija. (2008)  Gindeks organizētais 

Seminārs ģimenes ārstiem un Valmieras slimnīcas ārstiem. Valmieras slimnīca. Valmiera 

11.  Referāts „Vai Rīgas skolēniem sāp galva?” (2007) LU 65. gadskārtējā konference, 

Medicīnas sekcija, Rīga, LU 

12. Referāts „Autonomā nervu sistēma, baroreflekss un sirds mazspēja: mildronāts kā 

modulators (2007) Latvijas Kardiologu biedrības konference, Rīga, Latvija 

 

Zinātniski pētnieciskās darbības virzieni pēdējo 6 gadu laikā: 

    Autonomās nevu sistēmas darbības īpatnības pie normas un dažādām patoloģijām- migrēnas, tenzijas 

tipa galvassāpēm, esenciālās hipertenzijas,. Kognitīvo funkciju novērtēšana un pilnveidošanas iespējas. 

Neiropsiholoģija. 

Dalība Latvijas Zinātnes padomes zinātnisko projektu izstrādē pēdējo 6 gadu laikā: 

1. 2004. -2008.g – LZP ”Selektīvas simpātiskās un parasimpātiskās aktivitātes novērtējums dažādas 

izcelsmes autonomās nervu sistēmas disfunkcijas gadījumos” vadītāja. 

2. 2007.-2008.g – LZP „Uzmanības un mācīšanās paradumu īpatnības ar migrēnu slimojošiem 

pusaudžiem”  dalībnieks 

3. 2009.g LZP „Kognitīvo funkciju attīstības metodes izstrāde pusaudžiem ar mācīšanās un kustību 

traucējumiem” Dalībnieks 

4. 2009.g – 2010. LZP „Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un personības faktoru 

nozīme ceļu satiksmes drošībā” ( vadītājs V. Reņģe) Dalībnieks 

5. 2008.g. RPIVA zinātniskās pētniecības projekts Sitaminstrumentu mācības procesa ietekme uz 

cilvēka psihisko funkciju un psihofizioloģisko rādītāju dinamiku”  -  vadītāja  

6. 2008.g. LU zinātniskās pētniecības projekts Posturālā refleksa hemodinamikas un barorefleksa 

komponentu izpēte 2. tipa cukura diabēta slimniekiem ar un bez autonomās neiropātijas- 

dalībnieks 

7. 2007.-2008.g Rīgas Medicīnas koledžas zinātniskās pētniecības projekts    Māszinību programmas 

1. kursa studentu studiju atbalsta modeļa izstrāde – vadītāja (2007-2008) 

8. 2006.-2009.g Valsts pētījumu programma „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti 

apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciska konsorcija 

palīdzību” Apakšprogramma: jaunu sirds un asinsvadu slimību agrīnas diagnostikas, profilakses 

un ārstēšanas metožu izstrāde. (dalībnieks) 
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9. 2010.- 2012.g.   LZP „Latviešu valodas fonētika: teorija vs. prakse” (vadītāja D. Markus) 

(dalībnieks) 

10. Valsts pētījumu programma (2010-2013) 

    „Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju     

   izstrāde sabiedrības   veselības uzlabošanai” 4.1.2. apakšprogramma “Aterosklerozes    

patoģenēze un klīniskie rādītāji , cilmes šūnu un biomateriālu izpēte “, dalībnieks ( Vadītājs prof. A. 

Ērglis) 

 

Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā: 

1. 2012 – 2013 - Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 

Cilvēkresursi un nodarbinātība: apakšaktivitāte:1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai 

izglītība” Nr 2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/VIAA/109 „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta 

pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības 

riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” (projekta vadītāja) 

2. 2010 – 2011 - Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 

Cilvēkresursi un nodarbinātība: apakšaktivitāte:1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai 

izglītība” „Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē 

skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem” (projekta 

vadītāja) 

3. 2006.- līdz šim brīdim Starptautiskais projekts COST(European Cooperation in Science and 

Technology)  akcija B26. Obstrukltīvā miega apnoe. (dalībnieks) 

4. 2009.g. Erasmus mobilitātes programma. Plovdivas medicīnas universitāte 2009.g. Erasmus 

mobilitātes programma ( lekcijas 8 stundas) 

5. 2009.g. Erasmus mobilitātes programma Kaunas University of Applied Sciences, Faculty of Health 

Care. 24.11. – 26.11. ( lekcijas 5 stundas) 

6. 2010.g  Erasmus mobilitātes programma Leipcigas Universitāte. 24.01.-27.01. (lekcijas 5 stundas) 

7. 2010.g  Erasmus mobilitātes programma Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of 

Medicine in Martin. 02.05.-07.05. (lekcijas 8 stundas) 

8. 2011. g. Erasmus mobilitātes programma  Ostravas Universitāte, Čehija ( lekcijas 5 stundas) 

9. 2011.g. Erasmus mobilitātes programma   Šauļu universitāte, Lietuva, 16.05. – 21.05. (lekcijas 5 

stundas) 

10. 2011.g. Erasmus mobilitātes programma  Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of 

Medicine in Martin  (lekcijas 5. stundas) 

11. Erasmus mobilitātes programma   Leipcigas Universitāte, 2012. g janvāris 

12. Erasmums Mobilitātes programma,   

Campus Universitario di Madonna delle Piane, Chieti, Itālija 

13. Erasmus mobilitātes programma Fehtas Universitāte (Univerisy of Vechta), 2013. 19.09 -23. 09.    

Psihofizioloģiskās funkcijas un emocijas; traucējumi, spēju un kognitīvās funkcijas pilnveidošanas iespējas 

Kognitīvās funkcijas un spēju attīstība, iespējamie traucējumi un korekcijas metodes 

Maģistrantu darbu vadība  (LU Bioloģijas fakultāte)                                                                                                                                     

Promocijas darba vadība (bioloģija) -1  

Kvalifikācijas darbu vadība (LU RMK)                                                                           
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Lekciju un semināru vadība sekojošos kursos: cilvēka anatomija un fizioloģija; ģenētikas pamati; psihes 

bioloģiskie pamati; bioķīmijas un biofizikas pamati; asinsrites fizioloģija (maģistru programa); 

neiropsiholoģija (maģistru programma) ; māksla un psihofizioloģija (maģistru programma) , klīniskie 

pētījumi.   

 

Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde sekojošiem kursiem: cilvēka anatomija un fizioloģija; 

ģenētikas pamati; psihes bioloģiskie pamati; bioķīmijas un biofizikas pamati; asinsrites fizioloģija; 

neiropsiholoģija; māksla un psihofizioloģija, klīniskie pētījumi.   

 

Kvalifikācijas celšana ārvalstu un Latvijas augstskolās vai zinātniski pētnieciskajās iestādēs pēdējo 6 

gadu laikā:  

 Dalība starptautiskā seminārā „ Mūzika un demence”, 2013, septembris, Vehtas universitāte, 

Vācija, 

 Dalība Latvijas profesionālo asociāciju organizētajās konferencēs – 11 

 Ikgadējā Eiropas veselības psiholoģijas biedrību konference (Bordo, Francija) jūlijs, 2013. 

 Ikgadējā Eiropas veselības psiholoģijas biedrību konference (Grieķija, Krēta) Septembris 2011. 

 Ikgadējā Eiropas veselības psiholoģijas biedrību konference ( Itālija, Piza) 23. – 26. Septembris 

2009. 

 Internacionālā māsu zinību vadības konference  (Turcija, Antālija)– (8.5 kredītpunkti), 2008. 

 Eiropas neiropsiholoģijas biedrību federācijas mācību seminārs (4 dienas), Edinburgas universitāte, 

2008.g. 

 Seminārs „Neiropsiholoģijas diagnostika un rehabilitācija”, XXIX Internacionālais psiholoģijas 

kongress, Pirms kongresa darbnīca (workhop)- 20.07.2008. 

 Klīnisko pētījumu monitorēšanas kurss, 22-23.03. 2007. (Kauņa, Lietuva) 

 „Laba klīniskā prakse” Zāļu valsts aģentūra, 2006. 

  

Organizatoriskās kompetences: 

Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā: 

 Darība LU Rīgas medicīnas koledžas 4. starptautiskās zinātniskās konferences „ Aktualitātes 

veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne. Zinātniskajā un organizācijas 

komitejā, 2013. novembris 

 Darbība „ Nursing Resarech and Evidence Baised Practice” IX International Sympsium, Chezk 

Republic, Ostrava  zinātniskajā komitejā 

 Darbība  (2012) Basic Research and its practical application in Life Science . International 

Interdisciplinary Scientific Conference The Biopsychological basics of life in Education and 

Health, Riga, Latvia zinātniskajā un organizācijas komitejā 

 Darbība RPIVA 6 Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 

izglītībā”., RPIVA, Rīga 2012. gada 29. – 31. marts Zinātniskajā padomē. 

 Dalība LU Rīgas medicīnas koledžas 3. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājuma „ 

Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne: redkolēģijā,  krājums 

izdots LU akadēmiskajā apgādā, 2011 gadā. 

 Darbība žurnāla "Signum Temporis" redkolēģijā., no 2010. gada 

 Darbība Hercena universitātes žurnāla "Психология образования в поликультурном 

пространстве" redkolēģijā., no 2010. Gada 

 Darbība Latvijas Fiziologu biedrībā, no 2010 g – Valdes locekle 

 Darbība RPIVA Zinātnes padomē (no 2005.g.) 

 Darbība RPIVA Sociālo zinātņu fakultātes domē (no 2005. gada) 

 Valdes locekle „Latvijas mūžizglītības atbalsta centrs”( no 2008. gada)  

 Darbība  Latvijas hipertenzijas biedrībā (no 2006.g.) 

 Darbība  LU Latvijas Kardioloģijas institūta klīniski-fizioloģisko pētījumu, zāļu un farmaceitisko 

produktu klīniskās izpētes ētikas komitejā (no 2006. gada) 
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 Darbība „Karjeras konsultantu asociācijā”no 2002. gada  

 

Starptautisko konferenču organizācija vai līdzdalība to darbībā:  

 Dalība „ Baltic info days, Erasmus Mundus and Tempus”, Viļņa, Lietuva, 9-10 novembris 2011. 

 Darbība RPIVA 6 Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā”., RPIVA, Rīga 2012. gada 29. – 31. marts, konferences Rīcības padome, 

sekcijas vadīšana. 

 Dalība 9. starptautiskās zinātniskās konferences „Theory, research and education in nursing” 

zinātniskajā komitejā, Bratislavas Universitāte, Martina , 2011. gada 26. maijs 

 Dalība Baltijas valstu Starptautiskā SPA čempionāta žūrijā, 2011. gada 7.- 8. maijs, Rīga,  

 Dalība LU Rīgas medicīnas koledžas 3. starptautiskās zinātniskās konferences organizācijas un 

zinātniskajā komitejā , Rīga , 2010. gada 11-12. novembris 

 Līdzdalība starptautiskā zinātniskā semināra  “ Satiksmes psiholoģija Eiropā un tās iespējamais 

pielietojums satiksmes drošības situācijas uzlabošanā Latvijā ” (2007.g. 19.jūnijs) organizācijā, 

Rīga, RPIVA 

 Līdzdalība starptautiskā zinātniskā semināra  „Engineering solutions to improve traffic safety in 

urban areas addressing technical, social and behavioural aspects” (2008. gada 30.-31. oktobris), 

Rīga, Latvija 

 

Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas vadība: 

 2004.-2006.g RPIVA Psiholoģijas fakultātes Eksperimentālās psiholoģijas laboratorijas vadītāja 

 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Psiholoģijas pētniecības institūta direktore  (no 

2006. gada). 

 2010 – līdz šim brīdim LU Medicīnas koledžas zinātnes daļas vadītāja 

 2011.g.- līdz šim brīdim - RPIVA Psiholoģijas un pedagoģijas zinātniski pētnieciskā institūta 

vadītāja 

 RPIVA startēģijas komisijas priekšsēdētāja – no 2013. gada 

 RPIVA Zinātņu padomes priekššsēdētāja – no 2013. Gada 

 LU Kardioloģijas zinātniski pētnieciskā institūta zinātnes padomes locekle – no 2008. Gada 

 

Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību vadība vai līdzdalība to 

darbībā:  

Eiropas Veselības psiholoģijas biedrība, dalībnieks (no  2010.g.) 

Oficiāli apstiprināts valsts, pašvaldību un citu juridisko vai fizisko personu dibināto uzņēmējsabiedrību 

konsultants: 

Klīnisko pētījumu organizācijas „BIOMAPAS” Lietuva, Kauņa, konsultants klīniskajos pētījumos 

Latvijā (no  2006.g.) 

 

Valodas prasmes:  

 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

latviešu dzimtā dzimtā dzimtā 

krievu 5 5 4 

angļu 5 4 4 

 

 

2013-11-29                                                                     Mācībspēka paraksts 
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Pielikums Nr.6 

Akadēmiskā personāla dalība starptautiskos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu 

institūciju finansētajos projektos pārskata periodā. 

 

Linda Alkondere  

 „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās 

veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” 

2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109 - Pedagogs – starpnozaru profesionāļu grupas 

dalībnieks – 2012.septembris – 2013.jūnijs 

 lekciju vadīšana ESF fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.3. 

papildinājuma aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju 

personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības aprūpes 

un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai 

attīstībai” internās aprūpes māsas pamatspecialitātes ietvaros. – 2010 – pašlaik 

 lekciju vadīšana ESF fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.3. 

papildinājuma aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju 

personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības aprūpes 

un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgais 

attīstībai”  - Māsas profesionālās darbības atjaunošana. – 2010. – 2011.g.  

 Erasmus apmaiņas programmas ietvaros vadītas lekcijas. „Patient Care with Digestive Disorders” 

Vilnus College of Higer Education.  09.11.-10.09.2011.  

 Erasmus apmaiņas programmas ietvaros vadītas lekcijas. „Physical examination of patient – 

palpatio, inspectio”. Vilnus College of Higer Education.  11.02.-15.02.2008. 

 Referāta „Sieviešu viedoklis par ginekoloģiskajām profilaktiskajām apskatēm Ķekavas un 

Jēkabpils novados” sagatavošana zinātniski – prakstiskam semināram „Studentu un pasniedzēju 

kopējās  zinātniskās darbības aktulitātes  2012. gadā” ; 

Rūta Bogdanova 

 „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās 

veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” 

Nr.2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109- Pedagogs – starpnozaru profesionāļu grupas 

dalībnieks; 

 ESF 3. prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”  aktivitātes 

„Cilvēkresursu attīstība neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai pirmsslimnīcas 

etapā” ( Projektu koordinatore, 2011.-2012.,2012.-2013., 2013.2014. ); 
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 VM2012/16ESF Programmas, mācību materiāla izstrāde un mācību procesa realizācija 

personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013. un 2014. gadā( Iepirkuma 

sagatavošanas grupas vadītāja un Projekta koordinatore); 

Inga Buceniece 

 2012/13.g. LU RMK Zinātniskās pētniecības projekts Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas absolventu nodrošinājums un iespējas darba tirgū : 2012.-2013.gadu analīze. -asistents 

 2011/2012.g LU RMK Zinātniskās pētniecības projekts Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas absolventu nodrošinājums darba tirgū reģionālajā un sociāli etniskajā aspektā : 2007.-

2011.gadu analīze – asistents. 

Daiga Briede 

 2011. – 2014. Novo Nordisk Haemophilia foundation (NNHF )Project: Optimise care set-up 

through outreach educational programme for patients and healthcare professionals with focus on 

nurses 

 2012. – 2015. European Union Network for Patient Safety and Quality of Care 

Zane Dzirkale 

 2010.-2012.  ESF projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/031 „Neiroimūnās regulācijas 

iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar  jauna tipa priviliģētām struktūrām” (dalībnieks). 

 2009., 2010.  LZP grants : Nr. 09.1025  (LU Nr. Z-6173-840) „ Uz mitohondrijiem mērķētu mazo 

molekulu reģeneratīvie efekti neirodeģenerācijas modeļos » (dalībnieks). 

Anda Kauliņa    

 Inovatīvs metodiskais līdzeklis 1.–4. klašu skolēnu lasīšanas prasmju un lasītā teksta izpratnes 

paaugstināšanai. Rīga, 53 lpp 

ESF projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un 

fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem”  

(izpildes laiks: 01.01.2012.–31.12.2013. Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109, 

finansētājs ESF. Statuss projektā: administratīvā koordinatore, dalībniece). 

 RPIVA PPZPI Zinātniski pētnieciskais projekts „Kognitīvās funkcijas un spēju attīstība, 

iespējamie traucējumi un korekcijas metodes” (izpildes laiks: 15.04.2011.-31.12.2011.  Nr. 

01/2011-3, finansētājs RPIVA. Statuss projektā: pētniece). 

 ESF projekts „Integratīvās mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vide 

skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem” (izpildes 

laiks: 01.01.2010.–31.12.2011. Nr. 2009/0305/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/122, finansētājs 

ESF. Statuss projektā: administratīvā koordinatore, dalībniece). 
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 Izglītības inovācijas fonda (IIF) projekts ”Inovatīvs metodiskais līdzeklis 1.–4. klašu skolēnu 

lasīšanas prasmju un lasītā teksta izpratnes paaugstināšanai” (izpildes laiks: 2008, projekta 

iesnieguma Nr. IIF-1K/2008-3/S3, finansētājs IIF. Statuss projektā: organizatoriskā vadītāja un 

izpildītāja) 

Ilze Kļava 

 2010. gadā tika izstrādāts maģistra darbs „Faktori, kas sekmē nozokomiālās infekcijas 

attīstību, veicot urīnpūšļa kateterizāciju un aprūpi māsas darbā.”, kas ir turpinājums pētījumam 

‘’Infekciju kontrole māsas praksē’’ (aut. Diāna Platace) finansēts no IZM PROJEKTA NR. RSU-

07/4 līdzekļiem. 

Karīna Kurtiša 

 Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto 

institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekts “Veselības 

aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai 

attīstībai”  Mācību materiāla izstrāde “Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības 

personu izglītībā un praksē” R: 2010., 345.lpp. 

 Līgumdarbs ar Medicīnas Profesionālās Izglītības centru - par metodiskā materiāla izstrādi māsu 

palīgiem Leonardo da Vinci programmas projektā - 1.nodaļa "Pacientu novērošana un novērtēšana. 

Cilvēka pamatvajadzības". Līdzautori: V. Biezā, I. Pičukane, I. Kozinde, J. Ankrava, I. Vikmane, I. 

Srode. R: MPIC, 2001., 118lpp.  

  

Juris Porozovs 

 Dalība ESF projektos: 

2011.-2012. „Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un 

jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem”. Projekta Nr. 

2009/0305/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/122 

2012.- 2013. „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās 

veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem”. Projekta Nr. 

2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109 

 

Maruta Šiliņa 

 2012./2013.-ESF projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju 

teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” ietvaros - IT , pedagoģijas un 

psiholoģijas, angļu valodas prasmju un kompetenču paaugstināšanas moduļi, profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju stažēšanās, profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un 

prakses vadītāju praktisko iemaņu un profesionālo kompetenču paaugstināšana nozarē; 
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 2012/13.g. LU RMK Zinātniskās pētniecības projekts Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas absolventu nodrošinājums un iespējas darba tirgū : 2012.-2013.gadu analīze. -asistents 

 2011/2012.g LU RMK Zinātniskās pētniecības projekts Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas absolventu nodrošinājums darba tirgū reģionālajā un sociāli etniskajā aspektā : 2007.-

2011.gadu analīze – asistents. 

Evita Vaļēviča 

 ESF atbalstīts projekts (2012-2013) „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas 

ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem 

un jauniešiem.”Nr.2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109, starpnozaru speciālists-atbalsta 

pasākumu programmas īstenotājs 

 Valsts pētījumu programma (2010-2013) 

„Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju 

izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai” 4.1.2. apakšprogramma “Aterosklerozes patoģenēze un 

klīniskie rādītāji , cilmes šūnu un biomateriālu izpēte “, zinātniskais asistents 

 ESF projekts (2010-2011) 

„ Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un 

jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem” Nr. 2009/0305/1DP/1.2.2.4.2/09-

APIA/VIAA/12, psihofiziologs 

 LZP projekts 04.1169 (2006-2009) 

Valsts pētījumu programma „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno 

patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciska konsorcija palīdzību” Apakšprogramma: jaunu 

sirds un asinsvadu slimību agrīnas diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu izstrāde, zinātniskais 

asistents 

 LU zinātniskās pētniecības projekts (2008) 

Posturālā refleksa hemodinamikas un barorefleksa komponentu izpēte 2. tipa cukura diabēta 

slimniekiem ar un bez autonomās neiropātijas, zinātniskais asistents 

Daina Voita 

Dalība Latvijas Zinātnes padomes zinātnisko projektu izstrādē pēdējo 6 gadu laikā: 

11. 2004. -2008.g – LZP ”Selektīvas simpātiskās un parasimpātiskās aktivitātes novērtējums dažādas 

izcelsmes autonomās nervu sistēmas disfunkcijas gadījumos” vadītāja. 

12. 2007.-2008.g – LZP „Uzmanības un mācīšanās paradumu īpatnības ar migrēnu slimojošiem 

pusaudžiem”  dalībnieks 

13. 2009.g LZP „Kognitīvo funkciju attīstības metodes izstrāde pusaudžiem ar mācīšanās un kustību 

traucējumiem” Dalībnieks 
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14. 2009.g – 2010. LZP „Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un personības faktoru 

nozīme ceļu satiksmes drošībā” ( vadītājs V. Reņģe) Dalībnieks 

15. 2008.g. RPIVA zinātniskās pētniecības projekts Sitaminstrumentu mācības procesa ietekme uz 

cilvēka psihisko funkciju un psihofizioloģisko rādītāju dinamiku”  -  vadītāja  

16. 2008.g. LU zinātniskās pētniecības projekts Posturālā refleksa hemodinamikas un barorefleksa 

komponentu izpēte 2. tipa cukura diabēta slimniekiem ar un bez autonomās neiropātijas- 

dalībnieks 

17. 2007.-2008.g Rīgas Medicīnas koledžas zinātniskās pētniecības projekts    Māszinību programmas 

1. kursa studentu studiju atbalsta modeļa izstrāde – vadītāja (2007-2008) 

18. 2006.-2009.g Valsts pētījumu programma „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti 

apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciska konsorcija 

palīdzību” Apakšprogramma: jaunu sirds un asinsvadu slimību agrīnas diagnostikas, profilakses 

un ārstēšanas metožu izstrāde. (dalībnieks) 

19. 2010.- 2012.g.   LZP „Latviešu valodas fonētika: teorija vs. prakse” (vadītāja D. Markus) 

(dalībnieks) 

20. Valsts pētījumu programma (2010-2013) 

    „Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju     

   izstrāde sabiedrības   veselības uzlabošanai” 4.1.2. apakšprogramma “Aterosklerozes    

patoģenēze un klīniskie rādītāji , cilmes šūnu un biomateriālu izpēte “, dalībnieks ( Vadītājs prof. A. 

Ērglis) 

Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā: 

14. 2012 – 2013 - Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 

Cilvēkresursi un nodarbinātība: apakšaktivitāte:1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai 

izglītība” Nr 2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/VIAA/109 „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta 

pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības 

riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” (projekta vadītāja) 

15. 2010 – 2011 - Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 

Cilvēkresursi un nodarbinātība: apakšaktivitāte:1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai 

izglītība” „Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē 
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skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem” (projekta 

vadītāja) 

16. 2006.- līdz šim brīdim Starptautiskais projekts COST(European Cooperation in Science and 

Technology)  akcija B26. Obstrukltīvā miega apnoe. (dalībnieks) 

17. 2009.g. Erasmus mobilitātes programma. Plovdivas medicīnas universitāte 2009.g. Erasmus 

mobilitātes programma ( lekcijas 8 stundas) 

18. 2009.g. Erasmus mobilitātes programma Kaunas University of Applied Sciences, Faculty of Health 

Care. 24.11. – 26.11. ( lekcijas 5 stundas) 

19. 2010.g  Erasmus mobilitātes programma Leipcigas Universitāte. 24.01.-27.01. (lekcijas 5 stundas) 

20. 2010.g  Erasmus mobilitātes programma Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of 

Medicine in Martin. 02.05.-07.05. (lekcijas 8 stundas) 

21. 2011. g. Erasmus mobilitātes programma  Ostravas Universitāte, Čehija ( lekcijas 5 stundas) 

22. 2011.g. Erasmus mobilitātes programma   Šauļu universitāte, Lietuva, 16.05. – 21.05. (lekcijas 5 

stundas) 

23. 2011.g. Erasmus mobilitātes programma  Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of 

Medicine in Martin  (lekcijas 5. stundas) 

24. Erasmus mobilitātes programma   Leipcigas Universitāte, 2012. g janvāris 

25. Erasmums Mobilitātes programma,   

Campus Universitario di Madonna delle Piane, Chieti, Itālija 

26. Erasmus mobilitātes programma Fehtas Universitāte (Univerisy of Vechta), 2013. 19.09 -23. 09.    

Psihofizioloģiskās funkcijas un emocijas; traucējumi, spēju un kognitīvās funkcijas pilnveidošanas iespējas 

Kognitīvās funkcijas un spēju attīstība, iespējamie traucējumi un korekcijas metodes 
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Pielikums Nr.7 

N.p.k. Vārds, uzvārds Zinātniskās publikācijas , mācību literatūra, pētniecības sasniegumi 

1. Linda Alondere  Alondere L., Valevica E., Bukulīte A., Voita D. Cognitive Function Asessment of 

Medical College Students// International Symposium  "Nursing of the  21st Century 

in the Process of Changes", Nitra, Slovac Republic, 2013. 

2. Gaļina Biksone 1.Grāmata Gaļina Biksone, Atis Behmanis „Solis pa solim pacientu konsultēšanā 2. 

Zāļu lietošana un ar to saistītās aprūpe”, Rīga,2013. G. 

2.Gaļina Biksone, Atis Behmanis Grāmata „Solis pa solim pacientu konsultēšanā”. 

Rīga,2011.g. 

3. Astra Bukulīte 1.   A.Bukulīte, D. Voita,  L.Alondere „Māsu izglītība Latvijā kā Eiropas augstākās 

izglītības sastāvdaļa” //raksts iesniegts zinātnisko rakstu krājumam: Aktualitātes 

veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne. Rīga: Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledža  
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DIPLOMA PIELIKUMS 

(Diplomam  PK Exxxx) 

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Uzvārds:                                                                                                
1.2. Vārds   
1.3. Dzimšanas datums (diena.mēnesis.gads)  
1.4. Personas kods:                                                                                       

 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

 

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

4.1. Studiju veids:                                                                                             pilna laika studijas 

4.2. Programmas prasības:       
-iegūt zināšanas un prasmes ārsta palīga profesijā balstītas uz Profesijas standartu (MK noteikumi Nr.15, 

03.01.2012.) un „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa 

profesionālās augstākās medicīniskās izglītības izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu 

teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” (MK noteikumi Nr.268, 24.03.2009.) - ārsta palīga profesijas filozofijā 

un ētikā, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā dažādām pacientu grupām, prast pielietot apgūto teoriju 

praksē; apgūt biznesa vadības un zinātniski pētnieciskā darba pamatus; apgūt un attīstīt kritiskās domāšanas 

prasmes, izstrādājot un aizstāvot kvalifikācijas darbu kā patstāvīgu un oriģinālu pētījumu; 

 

- programmas pamatdaļas: studiju kursi - 90 KP (135 ECTS) (t.sk., 61 KP (91,5 ECTS) - lekcijas, semināri, 

patstāvīgais darbs un 29 KP (43,5 ECTS) - klīniskās prakses), prakse (ārpus izglītības iestādes) - 20 KP (30 

ECTS) un kvalifikācijas darba izstrāde veselības aprūpes iestādēs  – 10 KP (15 ECTS). 

 

 

 

4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīme/kredītpunkti: 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:     Ārsta palīgs  
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:                                      veselības aprūpe 

ārstniecība  
2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 
       Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, valsts akreditēta 28.04.2005.  
       Latvijas Universitātes dibināta profesionālās augstākās izglītības iestāde - koledža 
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:                      tas pats, kas 2.3.punktā 
2.5. Studiju un eksaminācijas valoda:  latviešu 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: 
        pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (skat. 6.1.1. punktu) 
       ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis (skat. 6.1.2. punktu) 
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 
         trīs gadi pilna laika studijas, 120 kredītpunkti (180  ECTS kredītpunkti) 
        no 2008. gada 1. septembra  līdz 2013. gada 18. jūnijam un 
        no 2013.gada 26. augusta līdz 2013.gada 29. augustam 
3.3.Uzņemšanas prasības:                                                                             vidējā izglītība 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, 

zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai 

sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, 

sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās 

personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par 

kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās 

sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
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DIPLOMA PIELIKUMS 

DIPLOMA PIELIKUMS 

(Diplomam  PK E Nr. xxxxx) 

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Uzvārds:                                                                                               UZVĀRDS   

1.2. Vārds:                                                                                                   VĀRDS   

1.3. Dzimšanas datums (diena.mēnesis.gads):                                             01.01.1990  

1.4. Personas kods:                                                                                      010190-11111 

 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:                                                                          Internās aprūpes māsa,  

                                                                                                   Bērnu aprūpes māsa,  

                                                                                                         Anestēzijas, intensīvās un  

                                                                                                              neatliekamās aprūpes māsa 

                                                                                                    

2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:                                        veselības aprūpe 

                                                                                māszinības 

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 
       Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, valsts akreditēta (28.04.2005., Nr.053), Latvijas 

Universitātes dibināta profesionālās augstākās izglītības iestāde - koledža 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:                     tas pats, kas 2.3.punktā 

2.5. Studiju un eksaminācijas valoda:                                                          latviešu 

 

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: 
       pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (skat. 6.1. punktu) 

        ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis (skat. 6.2. punktu) 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 
       2 gadi pilna laika studijas, 80 kredītpunkti (120  ECTS kredītpunkti) 

        no 2009. gada 1. septembra līdz 2011. gada 22. jūnijam 

3.3.Uzņemšanas prasības:                                                                            profesionālā vidējā izglītība un 

māsas kvalifikācija 

 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

4.1. Studiju veids:                                                                                        pilna laika studijas 

4.2. Programmas prasības: 
- iegūt zināšanas un prasmes māszinībās, balstītas uz Profesijas standartu PS 0146 – (LR Izglītības un zinātnes ministrijas 

07.01.2003. rīkojums Nr.6) – māsas profesijas filozofijā un ētikā, aprūpes procesa realizācijā dazādām pacientu grupām akūtu un 

hronisku veselības traucējumu gadījumos, un prast pielietot apgūto  teoriju praksē; apgūt biznesa vadības un zinātniski pētnieciskā 

darba pamatus; apgūt un attīstīt kritiskās domāšanas prasmes; izstrādājot un aizstāvot kvalifikācijas darbu kā patstāvīgu un 

oriģinālu pētījumu, apliecināt iegūtās kvalifikācijas līmeni;  

Programmas pamatdaļas: studiju kursi - 56 KP (81 ECTS) (t.sk., 38 KP (57 ECTS) lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs un 17 KP 

(25,5 ECTS) klīniskās prakses), prakse (ārpus izglītības iestādes) 16 KP (24 ECTS) un kvalifikācijas darba izstrāde veselības 

aprūpes iestādēs – 8 KP (12 ECTS). 

 

 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, 

zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai 

sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, 

sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās 

personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par 

kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās 

sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
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DIPLOMA PIELIKUMS 

(Diplomam  PK E 1317) 

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Uzvārds:                                                                                               AAAAA 
1.2. Vārds  BBBBB 
1.3. Dzimšanas datums (diena.mēnesis.gads) 11.11.1970 
1.4. Personas kods:                                                                                      111170-11729 

 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

 

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

    4.1. Studiju veids:                                                                                        pilna laika studijas 

    4.2. Programmas prasības: 
Iegūt zināšanas un prasmes māszinībās, balstītas uz Profesijas standartu PS 0146 (LR Izglītības un zinātnes 

ministrijas 07.01.2003. rīkojums Nr.6) un „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai 

otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo 

personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” (MK noteikumi Nr.268, 24.03.2009.) – māsas profesijas 

filozofijā un ētikā, aprūpes procesa realizācijā dažādām pacientu grupām akūtu un hronisku veselības traucējumu 

gadījumos, un prast pielietot apgūto teoriju praksē; apgūt biznesa vadības un zinātniski pētnieciskā darba pamatus; 

apgūt un attīstīt kritiskās domāšanas prasmes; izstrādājot un aizstāvot kvalifikācijas darbu kā patstāvīgu un oriģinālu 

pētījumu, apliecināt iegūtās kvalifikācijas līmeni;  

 

Programmas pamatdaļas: studiju kursi - 86 KP (127,5 ECTS) (t.sk., 62,5 KP (93,75 ECTS) lekcijas, semināri, 

patstāvīgais darbs un 23,5KP (35,25 ECTS) klīniskās prakses), prakse (ārpus izglītības iestādes) 24 KP  (36 ECTS) 

un kvalifikācijas darba izstrāde veselības aprūpes iestādēs  – 10 KP (15 ECTS). 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:     Māsa  
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:                                      veselības aprūpe 

māszinības 
2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 
       Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, valsts akreditēta 28.04.2005.  
       Latvijas Universitātes dibināta profesionālās augstākās izglītības iestāde - koledža 
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:                      tas pats, kas 2.3.punktā 
2.5. Studiju un eksaminācijas valoda:  latviešu 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: 
        pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (skat. 6.1.1. punktu) 
       ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis (skat. 6.1.2. punktu) 
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 
         trīs gadi pilna laika studijas, 120 kredītpunkti (180  ECTS kredītpunkti) 
        no 2010. gada 1. septembra  līdz 2013. gada 18. jūnijam  
3.3.Uzņemšanas prasības:                                                                             vidējā izglītība 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, 

zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai 

sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, 

sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās 

personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par 

kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās 

sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
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DIPLOMA PIELIKUMS 

(Diplomam  PK E XXX) 

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Uzvārds:                                                                                                
1.2. Vārds   

1.3. Dzimšanas datums (diena.mēnesis.gads)  

1.4. Personas kods:                                                                                       
 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

 

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

4.1. Studiju veids:                                                                                           pilna laika studijas 

4.2. Programmas prasības:       
-papildināt ārstu palīga klīniski-teorētiskās zināšanas un prasmes, kas balstītas uz Profesijas standartu (MK 

noteikumi Nr.15, 03.01.2012.) un „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā 

līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo 

personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” (MK noteikumi Nr.268, 24.03.2009.) neatliekamās medicīnas 

jomā, dažādās pacientu vecuma grupās; apgūt neatliekamās medicīnas brigādes darba organizācijas pamatus, 

saskaņā ar ētikas un jurisdikcijas principiem; apgūt un attīstīt kritiskās domāšanas  prasmes; veikt patstāvīgu 

pētījumu izvēlētajā specialitātē;   

- programmas pamatdaļas: studiju kursi - 56 KP (84 ECTS) (t.sk., 39,5 KP (59,25 ECTS) - lekcijas, semināri, 

patstāvīgais darbs un 16,5 KP (24,75 ECTS) - klīniskās prakses), prakse (ārpus izglītības iestādes) 16 KP (24 

ECTS); kvalifikācijas darba izstrāde veselības aprūpes iestādēs - 8 KP (12 ECTS). 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:     Neatliekamās medicīnas ārsta 

palīgs  

2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:                                      veselības aprūpe 

ārstniecība  

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

       Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, valsts akreditēta 28.04.2005.  

       Latvijas Universitātes dibināta profesionālās augstākās izglītības iestāde - koledža 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:                      tas pats, kas 2.3.punktā 
2.5. Studiju un eksaminācijas valoda:  latviešu 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: 

        pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (skat. 6.1.1. punktu) 

       ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis (skat. 6.1.2. punktu) 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

          divi gadi pilna laika studijas, 80 kredītpunkti (120  ECTS kredītpunkti) 

         no 2011. gada 2.septembra līdz 2013. gada 18.jūnijam 
3.3.Uzņemšanas prasības:                                                                             profesionālā vidējā izglītība un 

ārsta palīga (feldšera) 

kvalifikācija/specialitāte    

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, 

zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai 

sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, 

sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās 

personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par 

kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās 

sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
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DIPLOMA PARAUGS 
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Pielikums Nr 9. 

 

Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju programmām, 

norādot studiju ilgumu un valsti 

 

Valsts Augstskola/ koledža Studējošo 

skaits 

Studiju 

ilgums 

(mēn) 

Studiju programma 

Turcija Hacete 4 3 Māszinības 

Beļģija  Erasmus hogshole in Brussels 1 2 Māszinības 

Bulgārija Plovdiv Medical College 1 3 Māszinības 

Lietuva Siauliai State College 2 3 Māszinības 

 Lietuva  Kaunas Collegia 2 3 Māszinības 
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Pielikums Nr.10 

 

 

 Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmās 2012./2013.st.g 

Valsts Augstskola/ koledža Studējošo 

skaits 

Studiju 

ilgums 

(mēn) 

Studiju programma 

Portugāle Polytechnic Institute of Viseu 2 3 2  Māszinības 

Portugāle Polytechnic Institute of Leiria 2 3 2 Māszinības 

Bulgārija Plovdiv Medical College 4 3 2 Māszinības 

2 Ārstniecība 

Lietuva Siauliai State College 3 3 3 Ārstniecība 

Igaunija Tallinn Health Care College 2 3 2 Māszinības 
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Pielikums Nr.11 

 

 

Aptaujas anketa 2.kursa Klīniskās prakses vērtēšanai 

Vecu ļaužu aprūpe/Bērnu aprūpe 

Katrā vērtēsanas  kritērijā atzīmējiet apgalvojumu ar X 

Vērēšanas kritēriji  Pilnībā 

nepiekrītu  

Daļēji 

nepiekrītu  

Daļēji 

piekrītu  

Pilnībā 

piekrītu  

1. Uzsākot praksi mani iepazīstināja ar 

nodaļu un personālu 

    

2. Veicamos uzdevumus prakses vietā 

izskaidroja saprotami 

    

3. Prakse tika aptverts viss programmā 

paredzētais  

    

4. Prakses laiku izmantoju lietderīgi     

5. Bija iespējams saņemt konsultācijas no 

māsām 

    

6. Māsas prot uzklausīt un pieņemt 

atškirīgu viedokli 

    

7. Māsas ar studnetu runā skaidri un 

saprotami 

    

8. Uz sadarbību vērsta savstarpēja 

komuniācija  

    

9. Tika ievērots prakses laiks     

10. Prakses vadītājs objektīvi novērtēja 

teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas  

    

 

11. Kuri no dotajiem apzīmējumiem Jūsuprāt kopumā vislabāk apraksta klīnisko praksi 

(izvēlēties 3 piemērotākos) 

1. Interesanta 

2. Aizraujoša  

3. Vērtīga 

4. Garlaicīga  

5. Nogurdinoša 

6. Bailīga 

7.  Neļauj darboties praktiski  

8. Jutos kā izsūtamais  

9. Likās, ka traucēju  

 

12. Jūsu iebildumi un/vai priekšlikumi prakses pilnveidei.   
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Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas absolventu aptauja 2012./2013.akad.g. 

CIENĪJAMO STUDENT! 
Tūlīt Tu dosies patstāvīgā darba dzīvē, vēl mirklis un studiju laiks, triju gadu garumā, paliks jau aiz muguras! Pirms aizver 

koledžas durvis, lai atvieglotu darbu gan mācībspēkiem, gan studentiem turpmāk, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

kolektīvs lūdz Tevi novērtēt studiju darbu šo divu gadu laikā, atbildot uz anketas jautājumiem. Dari to stingri, korekti un no visas 

sirds! 

Atbildot uz jautājumiem ir iespējamas vairākas atbildes, Tev atbilstošo vērtējumu apvelkot vai atzīmējot ar X .  

 

1. Tava studiju programma ir (atbilstošo pasvītrot):   Māszinības   Ārstniecības  

2. Lūdzu, novērtē, izmantojot 10 ballu sistēmu,  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

realizēto izglītības programmu kopumā  

 

          

savu apmierinātību teorētisko nodarbību (lekcijas, semināri, 

patstāvīgie darbi) kvalitāti kopumā! 

          

studiju laikā  notikušo mācību  prakšu (apakšgrupās dalīto) 

kvalitāti kopumā! 

          

studiju laikā  notikušo klīnisko prakšu (individuāla – bez 

apakšgrupām)  kvalitāti kopumā! 

          

 

3. Lūdzu,  novērtē sekojošos kritērijus (atzīmējot ar X), kurus studiju laikā esi sasniedzis un kurus neesi sasniedzis:  

Kritērijs  Sasniegts  Nesasniegts  

Spēju vadīt savu darbu     

Spēju strādāt sadarbībā ar citiem    

Spēju kritiski izvērtēt esošo situāciju un attiecīgi reaģēt    

Pārvaldu laika menedžmentu (plānoju, organizēju, veicu)   

Spēju patstāvīgi atlasīt informāciju un veikt tās analīzi problēmu definēšanā un risināšanā    

Spēju izvirzīt pasākumu veikšanu prioritārā secībā     

Izprotu un spēju komunicēt par izvēlētās profesijas vietu sociālā kontekstā   

Spēju aprakstīt, formulēt un komunicēt saistībā ar praktisku jautājumu risināšanu   

Spēju veikt praktisku problēmu risināšanu balstoties uz iegūo zināšanu bāzes    

 

4. Cik lielā mērā teorētisko nodarbību (lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi) kvalitāti ietekmē tālākminētie kritēriji, kur  

     1 – ļoti minimāli, 4 – ļoti lielā mērā  (pret katru kritēriju savas domas atzīmējot ar X):  

Vērtējuma kritērijs 
Vērtējums  

1 2 3 4 

Kompetenti mācībspēki     

Saista teoriju ar praksi      

Klīnisku situāciju analīze      

Mācību metožu dažādība       

Pārdomāta patstāvīgo darbu organizācija     

Konsultācijas       

Multimedija prezentācijas       

Savstarpējā komunikācija       

Nodarbību plānveidība      

Iepriekš saņemti studiju kursam izstrādātie izdales materiāli      

 

5. Kuram no apgalvojumiem piekrītat (cik lielā mērā) praktisko nodarbību kvalitāti ietekmē tālākminētie kritēriji, kur  

    1 – ļoti minimāli, 4 – ļoti lielā mērā  (pret katru kritēriju savas domas atzīmējot ar X):  

Vērtēšanas kritērijs 
Vērtējums   

1 2 3 4 

Precīzs un programmai atbilstošs prakšu grafiks.     

Klīniskās prakses vadītāju kompetence un līdzatbildība.     

Personāla labvēlīgā attieksme pret studentiem slimnīcā.     

Līdzdalība klīnisku situāciju risināšanā      

Prakses ilgums vienā vietā      

Iepriekšējās teorētiskās zināšanas      

Prakses satura neatbilstība Jūsu priekšstatam par to.     
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA 

Darba devēju aptaujas anketa 
 

Lai LU RMK pilnveidotu studiju procesu un jauno speciālistu sagatavošanu, organizējam 

darba devēju aptauju. Lūdzam ar izpratni uztvert jautājumus un sniegt objektīvas atbildes uz 

tiem. 

 

 

1. Cik pēdējo 5 gadu LU RMK absolventu strādā Jūsu veselības aprūpes iestādē? 

Māsas................                                                                Ārstu palīgi.................... 
 

2. Vai mainījies absolventu sagatavotības līmenis (salīdzinājumā ar laiku pirms 5 gadiem) 
 

Būtiski uzlabojies  

Nedaudz uzlabojies  

Palicis nemainīgs  
 

3. Kā Jūs raksturotu pēdējo gadu (5) LU RMK absolventu sagatavotību darbam iegūtajā 

specialitātē? 
 

Ļoti laba  

Drīzāk laba  

Drīzāk slikta  

Ļoti slikta  
 

4. Lūdzu novērtējiet jaunos speciālistus sekojošos kritērijos, (1 – 4 ļoti minimāli – ļoti lielā 

mērā)(ar X atzīmēt atbilstošo) 

Vērtējuma kritērijs Vērtējums 

1 2 3 4 

Spēj strādāt sadarbībā ar citiem     

Spēj vadīt, plānot un organizēt  savu darbu     

Spēj komunicēt par praktiskiem jautājumiem un to 

risinājumiem 

    

Spēj kritiski izvērtēt esošo situāciju un attiecīgi reaģēt     

Ir motivēti strādāt profesijā     

 Ievēro ētikas normas pacientu aprūpē     

Spēj praktiski risināt problēmas     

Spēj pielietot prasmes konfliktu risināšanā     
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Pielikums Nr.12 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA 

 

Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

tālrunis 67042831, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv 

 

 

APSTIPRINĀTS: 

LU Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

Rīgā, 2011. gada 13.oktobrī 

Protokola Nr. 36 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽAS UZŅEMŠANAS 

NOTEIKUMI 

Rīgā 

 

Izstrādāti saskaņā ar: 

Augstskolu likuma 46.pantu, 

MK 10.10.2006. noteikumiem Nr. 846 

“Noteikumi par prasībām, kritērijiem un 

kārtību uzņemšanai studiju programmās”, 

LU Senāta 28.12.2009. lēmumu Nr. 307   

„ Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas nolikums”  

 

Vispārīgie jautājumi 

1. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas (turpmāk -  LU RMK) studentu 

uzņemšanas noteikumi (turpmāk - noteikumi), nosaka kārtību, kādā reflektanti tiek 

uzņemti valsts finansētās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmās: 

„Māszinības”(kods 4172300), 

„Ārstniecība” (kods 4172100). 

mailto:koledza@rmkoledza.lv
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2. Reflektantu uzņemšanu vada LU RMK Uzņemšanas komisija (turpmāk – „Uzņemšanas 

komisija”), pamatojoties uz LU RMK Uzņemšanas komisijas nolikumu. 

3. Noteikumi ir saistoši reflektantiem un visām LU RMK struktūrvienībam, kuras piedalās 

uzņemšanas un imatrikulācijas procesa organizācijā un norisē. 

4. Tiesības pretendēt uz studijām LU RMK valsts apmaksātās studiju vietās ir: 

4.1. Latvijas Republikas pilsoņiem; 

4.2. personām, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, 

4.3. personām, kurām izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, 

4.4. Eiropas Savienības valstu pilsoņiem. 

5. Ārvalstnieku, kuriem nav izsniegtas pastāvīgas uzturēšanas atļaujas, tiesības studēt LU 

RMK nosaka Augstskolu likuma 83.pants. Ārvalstnieki: 

5.1. nevar pretendēt uz studiju vietām par budžeta līdzekļiem, 

5.2. piedalās kopējā konkursā uz studiju vietām par fizisko vai juridisko personu 

līdzekļiem 

6. Uzņemšanai pilna laika studijās programmās „Māszinības” un „Ārstniecība” nepieciešams 

vērtējums:   

6.1. centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču, 

krievu),  

7. Pieteikumus studijām pieņem no personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību: 

7.1. un kārtojušas centralizētos eksāmenus (turpmāk tekstā CE) latviešu valodā, 

svešvalodā, matemātikā un saņēmušas  ISEC sertifikātus, kuros vērtējums nav 

zemāks par E līmeni, 

7.2. līdz 2004.gadam - kārtojušas eksāmenus latviešu valodā, svešvalodā matemātikā 

(algebrā un ģeometrijā) un ieguvušas vērtējumu ne zemāku kā 4 (10 ballu 

sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā.), 

7.3. un likumdošanā paredzētajā kārtībā bijušas atbrīvotas no eksāmeniem latviešu 

valodā, svešvalodā, matemātikā (algebrā un ģeometrijā) un, kuru gala vērtējums 

šajos priekšmetos ir ne zemāks kā 4 (10 ballu sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā.), 

7.4. un nav kārtojušas eksāmenu latviešu valodā, bet kārtojušas Valsts valodas 

eksāmenu, apliecina valsts valodas prasmes apliecība, kurā vērtējums ir ne 

zemāks par A2  (pamata līmeni), 

7.5. ārzemēs, uzrādot Akadēmiskā informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

izsniegtam izglītības dokumentam atbilst attiecīgā izglītība. 

Reflektantu reģistrācija studijām 

7. Dokumentus reģistrācijai reflektants iesniedz personīgi, uzrādot pasi, vai viņa pilnvarota 

persona. 

8. Reģistrējoties studijām reflektants iesniedz: 

9.1. iesniegumu (aizpilda uz vietas LU RMK iesniedzot dokumentus), 

9.2. iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopiju, un to pielikumus, uzrādot 

oriģinālus, 

9.3. centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādot 

oriģinālus, 

9.4. 3 fotogrāfijas 3x4cm, 

9.5. personas datu maiņu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, 

9.6. bāreņa apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu. 

9. Dokumentiem, kuri nav valsts valodā, jāpievieno LR likumdošanas noteiktajā kārtībā 

izgatavoti tulkojumi. 
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10. Reflektantu reģistrācijas laiks ilgst trīs nedēļas pēc centralizēto ISEC sertifikātu izsniegšanas 

datuma – no 16. jūlija līdz 3.augustam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. 

Nepieciešamības gadījumā (piem., mazs reflektantu skaits) direktore var izsludināt papildus 

uzņemšanu.  

11. Reģistrējoties studijām, reflektanti LU RMK kasē veic maksu par dokumentu reģistrācijas 

pakalpojumu – 5,00 Ls. Šīs maksas apjomu nosaka, pamatojoties uz LU RMK maksas 

pakalpojumu cenrādi. Ja reflektants izlemj nepiedalīties konkursā vai nestudēt pēc 

imatrikulācijas, nauda netiek atmaksāta. 

Konkursa norise 

12. Mērķis ir atklātā un vienlīdzīgā konkursā veikt atbilstošāko pretendentu atlasi studiju 

programmā. 

13. Rezultātu konkursu veido atsevišķi katrai studiju programmai, pamatojoties uz vērtējumu 

latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā, pielīdzinot tos punktiem pēc sistēmas: 

14.1. ja reflektants kārtojis CE latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā: 

Līmenis ISEC sertifikātā Punkti 

A līmenis  10 punkti  

B līmenis  8 punkti 

C līmenis 7 punkti 

D līmenis 6 punkti 

E līmenis 5 punkti 

F līmenis 0 punkti 

14.2. ja reflektanti, kuri ieguvušas izglītību līdz 2004. gadam, kārtojuši eksāmenus vai 

ieguvuši gala atzīmi latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā 10 ballu sistēmā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3. ja 

Atzīmes 10 ballu sistēmā  Punkti 

10 10 punkti 

9 9 punkti 

8 8 punkti 

7 7 punkti 

6 6 punkti 

5 5 punkti 

4  4 punkti 
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reflektanti, kuri ieguvuši izglītību līdz 2004. gadam, kārtojuši eksāmenus vai  

ieguvuši gala atzīmi latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā 5 ballu sistēmā,  

atzīme tiek  pielīdzinātas 10 ballu sistēmai reizinot ar koeficientu 1,8. 

 

 

 

 

 

 

14.4. ja reflektanti kārtojuši vienoto valsts valodas eksāmenu, tad latviešu valodas  

         prasmes līmeņu apzīmējumi un atbilstība punktiem ir šāda: 

No 1992.gada 

līdz 2000.gada 

31. augustam 

No 

2000.gada 

1.septembra 

līdz 

2009.gada 

31.augustam 

Kopš 2009.gada 

1.semptembra 

Centralizētajā 

valsts valodas 

eksāmenā 

mazākumtaut

ību skolās 

Punkti 

Trešā  

(augstākā) 

pakāpe 

3 B 
C2  

(augstākais līmenis) 
A 10 punkti 

3 A 
C1  

(augstākais līmenis) 
B 8 punkti 

Otrā  

(vidējā) pakāpe 

2 B 
B2  

(vidējais līmenis) 
C 7 punkti 

2 A 
B1  

(vidējais līmenis) 
D 6 punkti 

Pirmā  

(zemākā) pakāpe 
1 B 

A2  

(pamata līmenis) 
E 5 punkti 

Salīdzinājums pamatojoties uz VISC skaidrojumu 

 

Atzīmes 5 ballu sistēmā  Punkti 

5 9 punkti 

4  7,2 punkti 

3 5,4 punkti 
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14.5. iesniedzot ārzemēs iegūtās izglītības dokumentu un Akadēmiskā informācijas 

centra izziņu par to, kādam Latvijā izsniegtam izglītības dokumentam atbilst 

attiecīgā izglītība, konkursa punktu skaits tiek izskatīts katram reflektantam 

individuāli.   

15. Konkursa rezultātus nosaka un apkopo Uzņemšanas komisija, summējot un kārtojot punktu 

summu no lielākās uz mazāko. 

16. Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroka ir personām ar īpašām vajadzībām (invalīdiem) un 

reflektantiem. kuri atbilstošā līmeņa studiju programmā par valsts budžeta līdzekļiem studē 

pirmo reizi. 

17. Konkursa noslēguma termiņš 2012.gada 10.augusts 
18. Informāciju par konkursa rezultātiem reflektanti var saņemt LU RMK mājas lapā 

http://www.rmkoledza.lu.lv, trīs dienas pēc konkursa noslēguma. 

Studiju līgumu slēgšana 

19. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, Uzņemšanas komisija nosaka personas un termiņu 

Studiju līgumu slēgšanai. 

20. Ja reflektanti noteiktajā termiņā nenoslēdz Studiju līgumu, studiju vieta tiek piedāvāta 

nākošajam reflektantam pēc konkursa rezultātiem. 

Studentu imatrikulācija 

21. Uzņemšanas komisija sagatavo un iesniedz rīkojuma projektu studentu imatrikulācijai. 

22. Reflektantus imatrikulē ar direktores rīkojumu, pamatojoties uz konkursa rezultātiem un 

noslēgto Studiju līgumu. 

22.1. Gadījumā ja reflektantiem ir vienāds ieskaitīšanas punktu skaits, komisija ņem 

vērā atzīmi dabaszinātņu priekšmetā vai vidējo atzīmi no sekojošiem 

priekšmetiem - fizika, ķīmija, bioloģija.    

23. Ārpus konkursa tiek imatrikulēti bāreņi un bez vecāku gādības palikuši reflektanti. 

Reflektantu tiesības un pienākumi 

24. Saņemt informāciju par LU RMK realizējamajām izglītības programmām, studentu sadzīves 

un finansiālajiem jautājumiem. 

25. Saņemt informāciju par konkursa norisi un rezultātiem Uzņemšanas komisijā pēc konkursa 

noslēguma.  

26. Iepazīties ar studiju līguma saturu. 

27. Sūdzēties par nepilnībām un kļūdām Uzņemšanas komisijas darbā. 

28. Iesniegt visus uzņemšanas noteikumos pieprasītos dokumentus kopijas uzrādot oriģinālus. 

29. Parakstīt studiju līgumu Uzņemšanas komisijas norādītajos termiņos. 

30. Informēt līdz 30. augustam Uzņemšanas komisiju par sava lēmuma maiņu, ja reflektants 

nevēlas uzsākt studijas koledžā. 

Uzņemšanas komisijas tiesības un pienākumi 

31. Veikt darbības saskaņā ar LU RMK uzņemšanas komisijas nolikumu. 

Pretenziju par uzņemšanas procesu iesniegšanas kārtība 

32. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt 10 (desmit) dienu laikā, 

iesniedzot iesniegumu koledžas direktoram. 

33. Koledžas direktora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. 
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Pielikums Nr.13 

7. KLĪNISKĀS PRAKSES APRAKSTS 

MĀSZINĪBU STUDIJU PROGRAMMAS 

Klīniskās prakses pacientu aprūpē un sabiedrības veselības aprūpē apraksts 

Prakses norises laiks:    I,  II un III studiju gads     (3 gadu studiju programmā) 

Kopējais KP daudzums:   26 KP/39 ECTS   ( 1 KP- 40 studējošā darba stundas ) 

Prakses daļas: 

 Ievads profesijā - 1 KP/1,5 ECTS (I studiju gada 1.semestris) 

 Klīniskās procedūras pacientu aprūpē -  3 KP/4,5 ECTS (I studiju gada 2.semestris) 

 Pacientu aprūpe – 22 KP/33 ECTS: 

Pacientu aprūpe I  

Jaundzimušo, bērnu aprūpe un pediatrija- 3 KP/4,5ECTS (II studiju gads) 

Veco ļaužu aprūpe un geriatrija-  3 KP/4,5 ECTS (II studiju gads) 

Pacientu aprūpe II 

Terapeitisku pacientu aprūpe un internā medicīna- 6 KP/9 ECTS (III studiju gads) 

Pacientu aprūpe III 

Mentāli slimu pacientu aprūpe un psihiatrija-  2 KP/3 ECTS (III studiju gads) 

Ķirurģisku pacientu aprūpe un ķirurģija- 6 KP/9 ECTS (III studiju gads)  

Sabiedrības veselības aprūpe  (Pacientu aprūpe mājās)  2 KP/3 ECTS - 80 studējošā darba 

stundas ( III studiju gads) 

Prakses norises laiks: I,  II studiju gads (2 gadu studiju programmā)  

Kopējais KP daudzums:    16 KP/24 ECTS   ( 1 KP - 40 studējošā darba stundas ) 

Prakses daļas: 

 Klīniskās procedūras specialitātē I -  1 KP/1,5 ECTS (I studiju gada 1.semestris) 

 Klīniskās procedūras specialitātē II -  3 KP/4,5 ECTS (I studiju gada 2.semestris) 

 Prakse specialitātē – 12 KP/18 ECTS (izvēlētajā specialitātē) 

Internās aprūpes māsas specialitāte 

Bērnu aprūpes māsas specialitāte 

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas specialitāte 

Ambulatorās aprūpes māsas specialitāte 

Ķirurģiskās aprūpes māsas specialitāte 

 Māszinību studiju programmas prakses mērķis ir nodrošināt māszinību studiju programmā 

studējošo profesionālās kompetences izaugsmi, konkurētspēju, un iekļaušanos darbā primārā, 

sekundārā un terciārā aprūpē. 
Māszinību studiju programmā ir ietvertas klīniskās prakses katrā no studiju gadiem, ar atšķirīgiem 

prakses mērķiem un uzdevumiem, pamatojoties uz attiecīgajā studiju gadā programmas teorētiskajā daļā 

apgūtajām zināšanām. Rezultātā klīniskās prakses mērķi un uzdevumi kļūst komplicētāki, veicinot studenta 

profesionālās kompetences pilnveidi.  

Prakses pamatā ir pacientu aprūpe, kas ir balstīta uz sekojošiem komponentiem: veselība un 

slimība, aprūpes metodoloģija un tehnoloģijas, aprūpes teorijas un aprūpes ētika. 
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 Lai veicinātu šo komponentu savstarpējo mijiedarbību, ir nepieciešamas gan teorētiskās, 

gan praktiskās zināšanas pacientu aprūpē dažādās vecumu grupās, dažādās veselības aprūpes 

iestādēs un  sabiedrības veselībā 

Prakses organizācija: 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža slēdz sadarbības līgumus ar veselības aprūpes 

institūcijām, kurās tiks nodrošināta studējošo klīniskā prakse. 

 Praksi organizē koledžas direktora vietniece sadarbībā ar veselības aprūpes institūcijas  nozīmētu 

personu.  Par studiju procesa un klīniskās prakses norisi, studenta mācību sasniegumu novērtējumu 

atbildīgs tiešais prakses vadītājs. 

Par prakses mērķu, uzdevumu un novērtēšanas kritēriju izstrādi atbild direktora vietniece un  

koledžas katedras vadītājs. 

Par studiju sasniegumiem, profesionālās kompetences pilnveidi atbildīgs students. 

1. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā: direktora vietniece informē veselības 

aprūpes institūcijas nozīmētu personu par: 

o praksē nozīmēto studentu skaitu un iesniedz studentu sarakstu; 

o prakses laiku un ilgumu, 

o prakses mērķiem, uzdevumiem, vērtēšanu; 

o saskaņo prakses vadītājus; 

o organizē un vada pirmsprakses semināru studentiem; 

Māszinību katedras vadītāja: 

o organizē un veic prakses dokumentācijas pieņemšanu un prakses aizstāvēšanu prakses 

beigās; 

o ieraksta vērtējumu klīniskās prakses noslēguma vērtējuma lapā. 

2. Prakses organizators (veselības aprūpes institūcijas nozīmēta persona): 

o norāda studenta prakses vietu; 

o nozīmē tiešo prakses vadītāju ( māsu, kuras vadībā students realizē prakses mērķus un veic 

prakses uzdevumus); 

o nodrošina drošības tehnikas instruktāžu darba vietā; 

o informē vadību un personālu par studentu esamību praksē veselības aprūpes institūcijā; 

o kontrolē prakses gaitu; 

3. Prakses vadītājs (māsa nodaļā , kuras vadībā students realizē prakses mērķus un veic prakses 

uzdevumus): 

o iepazīstina studentu ar prakses vietas specifiku; 

o sastāda studenta darba grafiku un ar parakstu apliecina to stundu uzskaites lapā; 

o pārzina prakses mērķus, uzdevumus un prasības;  

o saskaņo studenta individuālos mērķus ar reālām iespējām, veicina to sasniegšanu; 

o plāno studenta iesaistīšanu prakses mērķu sasniegšanā (izvēlas tos mērķus, kuri prakses 

vietā ir reāli sasniedzami); 

o demonstrē procedūru veikšanu, analizē to gaitu, modelē iespējamās situācijas; 

o izvērtē studenta spēju veikt konkrētas procedūras; 

o sekmē studenta darbības patstāvīgai procedūru izpildei, piedalās tajās; 

o sniedz atbildes uz studenta uzdotiem jautājumiem; 

o palīdz izvēlēties pacientu aprūpes plānam, vada aprūpes plāna rakstīšanu; 

o  novērtē studenta sasniegumus ( prakses vērtējuma lapa). 

4. Students: 
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o students aktīvi piedalās mācību prakses situācijās; 

o ievēro darba grafiku; 

o darbojas saskaņā ar prakses kopējiem mērķiem un individuāli izvirzītiem mērķiem, kurus 

pats vēlētos sasniegt ( mērķiem jābūt reāliem, pamatotiem uz teorētisko un praktisko 

bāzi);  

o students prakses laikā raksta prakses atskaiti;  

o izvēlas un saskaņo ar prakses vadītāju pacientu, kuram raksta un realizē aprūpes plānu; 

o kopā ar prakses vadītāju izvērtē izvirzītos un sasniegtos mērķus, kā arī pārrunā dažādas 

situācijas, kuras ir radījušas neskaidrības;.  

o veic pašnovērtējumu; 

o atbildīgs par dokumentācijas sakārtošanu un nodošanu noteiktajā laikā; 

o  kārto prakses ieskaiti; 

Prakses mērķi:  

Students: 

1. piedalās vesela un slima cilvēka aprūpē un ir aktīvs aprūpes komandas loceklis, sadarbojas ar aprūpes 

veicējiem  klīnikā,  sabiedrības veselības iestādēs, 

2. gūst zināšanas, attīsta prasmes un attieksmi, kuras nepieciešamas plānošanai un aprūpei visu vecumu 

grupu pacientiem gan klīnikā, gan veselības aprūpes iestādēs 

3. attīsta administratīvās prasmes aprūpes plānošanai un kvalitatīvai veselības aprūpei, 

4. sekmē kritisko domāšanu un attīsta problēmu novērtēšanas prasmes, kā arī spēj risināt ar veselību 

saistītas aprūpes problēmas, 

5. spēj noteikt pacienta vajadzības un problēmu prioritātes, 

6. izglīto pacientus, pamatojoties uz  veselīga dzīves veida pamatprincipiem un savu kompetenci, 

7. lieto efektīvas komunikācijas prasmes, sadarbojas ar pacientu, pacienta ģimeni u.c. veselības aprūpes 

komandas locekļiem, 

8. pielieto saskarsmes, psihosociālos, kultūras un garīgos jēdzienus pacientu aprūpē, 

9. izmanto iemaņas veicot pieaugušu cilvēku, bērnu un vecu ļaužu aprūpi, ņemot vērā saslimšanas norisi, 

vecuma īpatnības un iepriekš izstrādāto aprūpes plānojumu, 

10. prot novērtēt sava darba rezultātus, objektīvi analizē pieļautās kļūdas un meklē to cēloņus,   

11. prot reaģēt un darboties neatliekamās un kritiskās situācijās, 

12. izprot un prot pielietot normatīvos aktus, kuri nosaka māsas darbību katastrofu un neatliekamu 

situāciju gadījumā. 

Prakses uzdevumi: 

1. Veic pacienta novērtēšanu, dokumentē iegūtos datus, izvirza aprūpes problēmas, plāno 

aprūpes darbības dažādās vecuma grupās 

2. Veic aprūpes darbības, kas nodrošina pacienta vajadzības, novērtē aprūpes pasākumu 

efektivitāti un dokumentē pacienta reakciju uz aprūpes pasākumiem. 

3. Veicina pacienta pašaprūpi, apmācot, iesaistot viņu un viņa ģimenes locekļus aprūpes 

pasākumos. 

4. Dokumentē katrā aprūpes posmā padarīto darbu. 

5. Veic nozīmēto medikamentu ievadīšanu un dokumentēšanu prakses vadītāja kontrolē, novērtē 

pacienta reakciju pēc medikamentu ievadīšanas.  

6. Veic pacienta sagatavošanu un izglītošanu diagnostiskajām, ārstnieciskajām procedūrām un 

izmeklēšanām. 

7. Veic pacienta sagatavošanu akūtām vai plāna operācijām 

8. Veic pacienta pēcoperācijas aprūpi, tai skaitā pacienta novērošanu un novērtēšanu. 

9. Veic pasākumus pacienta drošas vides nodrošināšanai un uzlabošanai. 

10. Veic paliatīvo aprūpi, nodrošina miruša cilvēka pēcnāves aprūpi. 
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Vērtēšana: Praksi vērtē prakses vadītājs, aizpildot un parakstoties studenta  vērtējuma lapā   

Vērtējot jāņem vērā: 

1. 100% nostrādātas programmā paredzētās stundas – ja students kavējis praksi, tad kopā ar tiešo 

prakses vadītāju izveido prakses atstrādes grafiku un realizē to. 

2. Studenta vērtējuma kritēriji. 

3. Vai students ir sasniedzis kopējos un individuālos prakses mērķus, kā arī veicis prakses 

uzdevumus (tos atspoguļo ieraksti prakses atskaitē). 

4. Studenta rakstītais aprūpes plāns. 

 

I  STUDIJU GADS  

       (3 gadu studiju programmā) 

Kopējais KP daudzums:        1 KP/1,5 ECTS  (1 KP- 40 studējošā darba stundas) 

Prakse:     Ievads profesijā    (1 KP/1,5 ECTS) - 40 studējošā darba stundas 

Mērķi:  

Students: 

1. gūst priekšstatu par māsas profesijas specifiku un nepieciešamajām profesionālajām un 

vispārcilvēciskajām kompetencēm (vērtībām); 

2. uzkrāj praktisko pieredzi darbā ar pacientiem no koledžas atšķirīgā vidē; 

3. apgūst studiju procesa vienotības principu- teorētisko zināšanu integrēšanos praksē, 

savstarpējo mijiedarbību; 

4. pielieto dažādas komunikācijas metodes darbā ar pacientiem un sadarbībā ar personālu; 

5. iepazīst dažādus pacientu aprūpes modeļus. 

Prakses uzdevumi: 

Students prakses vadītāja uzraudzībā: 

1. asistē pacienta drošas vides nodrošināšanai; 

2. veic pacienta subjektīvo un objektīvo novērtēšanu un dokumentē iegūtos datus: 

 intervijas rezultātus, 

 vitālos rādītājus,  

 antropometrijas datus,  

 diurēzi un defekāciju, 

 uztura un šķidruma uzņemšanas paradumus, 

 miegu un aktivitāti. 

3. novērtē pacienta pašaprūpes spējas;  

4. pavada, transportē pacientu uz diagnostiskajām un ārstnieciskām procedūrām un 

izmeklēšanām; 
5. ievēro ergonomijas pamatprincipus saistībā ar smagumu celšanu un pārvietošanu (guļoši pacienti, 

aparatūra, konteineri u.c.). 

Vērtēšana: 

Praksi vērtē tiešais prakses vadītājs, parakstoties studenta vērtējuma lapā (studenta vērtējuma 

kritēriji -pielikums Nr.3). 
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Vērtējot jāņem vērā arī 100% nostrādātas programmā paredzētās stundas. Ja students kavējis 

praksi, tad kopā ar tiešo prakses vadītāju izveido prakses  atstrādes grafiku un realizē to. 
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Pielikums Nr.14 

Kvalifikācijas darbu norādes 

I studiju gada prakses  reģistrācijas lapa. 

 

  Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas Koledžas _____________kurss 

 

                Studenta vārds, uzvārds_______________________________ 

 

                           _______________________________________________ 

 

Klīniskā prakse                                    1 KP  (1 KP- 40 studējošā darba stundas) 

                                                                              

 

 

Klīniskās prakses vieta   

                                ______________________________________ 

                                                               (klīnika un nodaļa) 

                                   

Klīniskās prakses norises laiks           no 11.01.-17.01.10. 

 

 

Klīniskās prakses vadītājs        

                                  _______________________________________ 

                                                           (paraksts                   atšifrējums) 
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Stundu uzskaites lapa 

Studenta vārds, uzvārds_________________________________________ 

____________________________________ 

(Prakses vieta) 

Datums

un 

studiju 

gads 

Prakses 

sākuma 

laiks 

Prakses 

beigu 

laiks 

Studējošā 

darba 

stundu 

skaits 

Atbildīgās personas  

vārds, uzvārds 

Atbildīgās 

personas  

paraksts 

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

 

 

Stundu skaits kopā:
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Studenta vērtējums 

    

Studenta vārds, uzvārds ________________________________ 

Prakses vieta_________________________________________                                                 

Atbildīgās personas vārds, uzvārds________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTĀRI:  (obligāti!) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________  

Paraksts:_____________________                    Datums:____________________ 

 

 

 

       Kritēriji   1 (viduvēji)     2 (labi)     3 (ļoti labi) 

 

Teorētiskās zināšanas 

   

Spēja teorētiskās 

zināšanas izmantot 

praksē 

   

Saskarsmes iemaņas 

pacienta aprūpē  

   

Saskarsmes iemaņas 

ar kolēģiem 

   

Spēja strādāt 

komandā 

   

Profesionālās ētikas, 

morāles un uzvedības 

normu ievērošana 
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Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

 1…..kursa studenta (-es)………………………….. 

prakses atskaite un pašvērtējums 

 

Laikā no ………………līdz……………atrados klīniskā praksē………………….nodaļā. 

 

1. Prakses laikā veiktie uzdevumi: 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

2. Prakses mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei izmantoju zināšanas, kuras ieguvu: 

(atzīmēt un paskaidrot) 

 anatomijā un fizioloģijā______________________________________________ 

 farmakoloģijā______________________________________________________ 

 saskarsmē_________________________________________________________ 

 aprūpes filosofijā un teorijās___________________________________________ 

 vesela pieauguša cilvēka aprūpē________________________________________ 

 mikrobioloģijā un higienā_____________________________________________ 

 bioloģijā un ģenētikā_________________________________________________ 
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3. Miniet  faktorus, kas pozitīvi ietekmēja klīniskās prakses norisi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. Miniet  faktorus, kas negatīvi ietekmēja klīniskās prakses 

norisi:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Vai prakses laikā guvāt priekšstatu par izvēlēto profesiju un redzat sevi kā māsas profesijas 

pārstāvi: 

___________________________________________________________________________

______________________________           _________________________________ 

 

                      Datums                                                     Studenta vārds, uzvārds, paraksts 
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Beidzot praksi, ir jānodod sekojoša dokumentācija: 

 

1)  klīniskās  prakses reģistrācijas lapa (pēc noteiktas formas- pielikums Nr.-1); 

 

2) stundu uzskaites lapa (pēc noteiktas formas- pielikums Nr.-2); 

 

3) prakses vadītāja studenta vērtējums prakses vietā (pēc noteiktas formas-  pielikums Nr.-3); 

 

4) prakses atskaites un pašvērtējuma lapa (pēc noteiktas formas- pielikums Nr.-4); 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentus nodod studiju metodiķei. 
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 I STUDIJU GADS  

                                                   (2 gadu studiju programmā) 

Prakse:  

  Klīniskās procedūras specialitātē I (1 KP/1,5 ECTS) – 40 studējošā darba 

stundas 

Klīniskās procedūras specialitātē II (3 KP/4,5 ECTS) – 120 studējošā darba stundas 

 Mērķi: 

1. Students uzkrāj praktisko pieredzi darbā ar pacientiem no koledžas atšķirīgā vidē. 

2. Students apgūst studiju procesa vienotības principu- teorētisko zināšanu integrēšanos praksē, 

savstarpējo mijiedarbību. 

3. Pielieto komunikācijas dažādas metodes darbā ar pacientiem un sadarbībā ar personālu. 

4. Prakses vadītāja uzraudzībā, papildina prasmes un iemaņas kabineta nodarbībās apgūtajās 

procedūrās . 

5. Prakses vadītāja uzraudzībā veic procedūras, ievērojot pacienta tiesības un izpildot prakses 

standarta prasības.  

6. Analizē veikto procedūru izpildes kvalitāti. 

7. Analizē iespējamās modifikācijas atsevišķās situācijās pirms procedūras veikšanas. 

8. Papildina savas iemaņas un prasmes procedūru tehnikā, izvirzot individuālus mērķus. 

 

Prakses uzdevumi: 

Students  pielieto iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas praksē par tām 

procedūru grupām, kuras ir apgūtas , kā arī  analizē aktuālās situācijas. 

Students: 

1. Nosaka pasākumus pacienta drošas vides nodrošināšanai un plāno šo pasākumu veikšanu. 

2. Veic vispusīgu pacienta novērtēšanu un dokumentē novērtēšanas datus (vitālos rādītājus, 

antropometrijas datus, diurēzi ). 

3. Novērtē pacienta pašaprūpes spējas un veic pašaprūpi kompensējošas darbības.   

4. Veic aprūpes darbības, kas nodrošina pacienta pamatvajadzības. 

5. Dokumentē vitālos rādītājus un nodrošina informācijas pieejamību un paziņošanu aprūpē 

iesaistītam personālam. 

6. Sagatavo konkrēto pacientam nozīmēto medikamentu, pārbauda medikamentu lietošanas 

noteikumus dažādās situācijās. 

7. Novērtē agrīno un vēlīno pacienta reakciju pēc medikamenta ievadīšanas, ziņo par reakciju 

aprūpes personālam 

8. Veic nozīmētā medikamenta ievadīšanu parenterāli (muskulī; ādā; zemādā; vēnā, urīnpūslī). 

9. Nodrošina intravenozo pieeju ar adatu.  
10. Pavada, transportē pacientu uz diagnostiskajām un ārstnieciskām procedūrām un izmeklēšanām. 

11. Veic procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu (zondēšana, klizmošana, zarnu, pacienta barošana 

caur zondi u.c.). 

12. Veic procedūras, kas saistītas uroģenitālo sistēmu (katetrizācijas, skalošanas, u.c.). 
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13. Ievēro ergonomijas pamatprincipus saistībā ar smagumu celšanu un pārvietošanu (guļoši pacienti, 

aparatūra, konteineri u.c.). 

 

Vērtēšana: 

Praksi vērtē tiešais prakses vadītājs, parakstoties studenta vērtējuma lapā. 

Vērtējot jāņem vērā: 

1. 100% nostrādātas programmā paredzētās stundas,  

     ja students kavējis praksi, tad kopā ar tiešo prakses vadītāju izveido prakses   atstrādes 

grafiku un realizē to. 

2. Vai students ir sasniedzis kopējos prakses mērķus un individuālos mērķus, kā arī veicis 

prakses uzdevumus (tos atspoguļo ieraksti prakses atskaitē un studenta atskaitē par 

praksi- pielikums Nr.4). 

3. Studenta vērtējuma kritēriji (pielikums Nr.3). 

4. Prakses aizstāvēšana 
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I studiju gada prakses  reģistrācijas lapa. 

 

  Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas Koledžas _____________kurss 

   

Studenta vārds, uzvārds_______________________________ 

 

 

 

Prakse KP ECTS Prakses vieta Prakses 

sākuma 

datums 

un 

studiju 

gads 

Prakses 

beigu 

datums 

un 

studiju 

gads 

Prakses vadītāja 

paraksts 

 

 

 

Klīniskās 

procedūras 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 
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Ikdienas stundu uzskaites lapa 

 

Studenta vārds, uzvārds_____________________________________________ 

                                                __________________________________________ 

(Prakses vieta) 

Datums Prakses 

sākuma 

laiks 

Prakses 

beigu 

laiks 

Studējošā 

darba 

stundu 

skaits 

Atbildīgās personas  

vārds, uzvārds 

Atbildīgās 

personas  

paraksts 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Stundu skaits kopā:_________________         
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Studenta vērtējums 

   Studenta vārds, uzvārds ________________________________ 

   Prakses vieta_________________________________________  

   

Atbildīgās personas vārds, uzvārds________________________ 

 

       Kritēriji   1 (viduvēji)     2 (labi)     3 (ļoti labi) 

 

Teorētiskās zināšanas 

   

Spēja teorētiskās 

zināšanas izmantot 

praksē 

   

Saskarsmes iemaņas 

pacienta aprūpē 

   

Saskarsmes iemaņas 

ar kolēģiem 

   

Spēja strādāt 

komandā 

   

Spēja plānot un 

organizēt savu darbu 

   

Iemaņas un prasmes 

procedūru izpildē 

   

Spēja patstāvīgi veikt 

procedūras 

   

Profesionālās ētikas, 

morāles un uzvedības 

normu ievērošana 

   

 

KOMENTĀRI:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Paraksts:_____________________                    Datums:___________________             
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Studenta pašvērtējums. 

1. Vai jūsu, gada laikā, apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas  klīniskās procedūrās  

u.c. bija pietiekamas prakses mērķu sasniegšanā? 

 Jā______,    Daļēji________,    Nē_________ 

2. Vai un kādas, teorētiskās un praktiskās zināšanas jūs izmantojāt aprūpējot pacientu?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Kādas   procedūras  prakses laikā jūs veicāt patstāvīgi, vai jūsu teorētiskās un praktiskās 

zināšanas bija  tam pietiekamas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Kā jūs vērtējat savu līdzdalību aprūpes komandā? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Miniet  faktorus, kas pozitīvi ietekmēja jūsu darbību aprūpes komandā un pacientu 

aprūpē? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Miniet  faktorus, kas negatīvi ietekmēja jūsu darbību aprūpes komandā un pacientu 

aprūpē? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Savas spējas strādāt aprūpes komandā un  veikt pacientu aprūpi 

vērtēju:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________ _____                 

___________________________                                                                       

Studenta vārds, uzvārds, paraksts 
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Beidzot praksi, ir jānodod sekojoša dokumentācija: 

 

1)  klīniskās  prakses reģistrācijas lapa (pēc noteiktas formas pielikums Nr.-1); 

 

2) stundu uzskaites lapa (pēc noteiktas formas pielikums Nr.-2); 

 

3) prakses atskaite (brīvas formas); 

 

4)  prakses vadītāja studenta vērtējums prakses vietā (pēc noteiktas formas  

     pielikums Nr.-3); 

  

5) pašvērtējums par praksi (pēc noteiktas formas pielikums Nr.-4). 

 

Dokumentus nodod studiju metodiķei 219. kab. 
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II STUDIJU GADS 

Kopējais KP daudzums: 6 KP/9 ECTS  (1 KP- 40 studējošā darba stundas )   

Pacientu aprūpe I -  6 KP (3 gadu studiju programmā) 

Jaundzimušo, bērnu aprūpe un pediatrija- 3 KP/4,5 ECTS 

Veco ļaužu aprūpe un geriatrija-  3 KP/4,5 ECTS 

Kopējais KP daudzums: 12 KP/18 ECTS  (1 KP- 40 studējošā darba stundas ) 

Prakse specialitātē 12 KP (2 gadu studiju programmā) (Prakses vieta atbilstoši izvēlētajai 

specialitātei) 

Kopējie prakses mērķi:  

Students: 

1. Piedalās akūti un hroniski slima pacientu aprūpē un ir aktīvs aprūpes komandas loceklis, sadarbojas ar 

aprūpes veicējiem  klīnikā:   

- gūst zināšanas, attīsta prasmes un attieksmi, kuras nepieciešamas 

plānošanai un aprūpei visu vecumu grupu pacientiem klīnikā,  

- attīsta prasmes aprūpes plānošanai un veselības aprūpei. 

2.  Sekmē kritisko domāšanu un attīsta problēmu novērtēšanas prasmes. 

3.  Nosaka pacienta vajadzības un problēmu prioritātes. 

4. Izglīto pacientus, pamatojoties uz  veselīga dzīves veida pamatprincipiem un savu kompetenci. 

5. Lieto efektīvas komunikācijas prasmes, sadarbojas ar pacientu, pacienta ģimeni , veselības 

aprūpes komandas locekļiem. 

6.  Pielieto saskarsmes, psihosociālos, kultūras un garīgos jēdzienus pacientu aprūpē. 

7. Izmanto iemaņas veicot bērnu un vecu ļaužu aprūpi, ņemot vērā saslimšanas norisi, vecuma 

īpatnības un iepriekš izstrādāto aprūpes plānojumu. 

8. Novērtē sava darba rezultātus, objektīvi analizē pieļautās kļūdas un meklē to cēloņus.  

9. Izstrādā aprūpes plānu vienam pacientam, pamatojoties uz prakses uzdevumiem.  

Prakses uzdevumi: 

Students: 

1. Iegūst informāciju (gan subjektīvo, gan objektīvo) par pacienta veselības stāvokli, neatkarīgi no viņa 

vecuma, dzimuma un saslimšanas, par pamatu ņemot pacienta pamatvajadzības, pašaprūpes spējas, kā arī 

ņemot vērā nodaļas specifisko novirzienu: 

 iegūst anamnēzes,  

 veic pacienta apskati, 
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 izvērtē pamata objektīvās izmeklēšanas datus, 

 izvērtē nepieciešamos papildizmeklēšanas datus. 
2. Nosaka esošās un potenciālās veselības problēmas, ņemot vērā pamatvajadzības, pacienta saslimšanu 

un veselības stāvokli. 

3. Dokumentē aprūpes plānā iegūto informāciju, izvirzītās aprūpes problēmas un plānotās aprūpes 

darbības: 

 izvirza aprūpes mērķus konkrētam pacientam;   

 plāno pacienta aprūpi pēc iepriekš sastādīta darbības plāna prakses vadītāja uzraudzībā vai 

kontrolē;       

 aprūpē pacientu, nodrošinot pacienta pamatvajadzības; 

 veic plānotās manipulācijas savu zināšanu un prasmju ietvaros, prakses vadītāja uzraudzībā; 

 iesaista aprūpē citus aprūpes speciālistus un pacienta piederīgos; 

 izglīto pacientu par konkrētām aprūpes problēmām; 

 izvērtē savu darbību un realizēto aprūpes darbu attiecībā pret izvirzītiem aprūpes mērķiem. 

 

Vērtēšana:  

Prakses aizstāvēšana koledžā 

Prakses gala vērtējumu veic prakses vadītājs, parakstoties studenta vērtējuma lapā un aprūpes 

plāna vērtējuma lapā. Vērtējot jāņem vērā: 

1. 100% nostrādātas programmā paredzētās stundas,  

     ja students kavējis praksi, tad kopā ar tiešo prakses vadītāju izveido prakses 

       atstrādes grafiku un realizē to. 

2. Aprūpes plānu, kuru students raksta un realizē prakses laikā. Aprūpes plānu  

students raksta uz vispārpieņemtām aprūpes plāna veidlapām. 

 Aprūpes plāna vērtējuma kritērijus ( pielikums Nr.3 ):  

                  maksimālais punktu skaits ir 18 punkti, minimālais 11 punkti. Ja students ieguvis  

                  11 un vairāk punktus, aprūpes plāns ir  “iesk.”, ja students nav ieguvis vismaz 11 

                  punktus par aprūpes plānu, tad prakses vadītājs liek “neiesk.” Neieskaitīta  

                  vērtējuma gadījumā atkārtoti jāraksta un jāpilda aprūpes plāns. 

                   4. Studenta vērtējuma kritērijus ( pielikums Nr.4 ) 
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II studiju gada prakses  reģistrācijas lapa. 

LU RMK_____________kurss 

Studenta vārds, uzvārds__________________________ 

 

 

Pacientu aprūpe  

  6 

   

9 

 

 

__________ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

Veco ļaužu 

aprūpe un geriatrija 
 

 

 

3 

 

 

 

4,5 

    

Jaundzimušo, 

bērnu aprūpe 

pediatrijā 

 

3 4,5     

 

 

 

 

 

Prakse KP ECT 

 

Prakses  vieta 

 

Prakses 

 sākuma   

datums 

Prakses

beigu 

datums 

Prakses vadīt. 
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Ikdienas stundu uzskaites lapa 

 

Studenta vārds, uzvārds_____________________________________________ 

                                              __________________________________________ 

(Prakses vieta) 

Datums Prakses 

sākuma 

laiks 

Prakses 

beigu 

laiks 

Studējošā 

darba 

stundu 

skaits 

Atbildīgās personas  

vārds, uzvārds 

Atbildīgās 

personas  

paraksts 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Stundu skaits kopā:_________________        
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Latvijas Universitātes 

Rīgas Medicīnas koledžas 

II ____ kursa studentes (ta)   

______________________________________________________ 

(Vārds, uzvārds) 

 Aprūpes  plāna vērtējums 

Nr Vērtēšanas kritēriji Punkti Piezīmes/Komentāri 

1 Datu iegūšana/pacienta novērtēšana 3  2  1  0  

2 Problēmu noteikšana 3  2  1  0  

3 Problēmu sakārtošana prioritārā 

secībā 

    2  1  0  

4 Aprūpes mērķu noteikšana     2  1  0  

5  Darbības plānošana/ vēlamā 

rezultāta plānošana 

3  2  1  0  

6 Aprūpes realizācija  3  2  1  0  

7 Aprūpes izvērtēšana     2  1  0  

 Punkti kopā:   

 

    Kopējais punktu skaits                  _____________ 

Ja studentam ir 11 un vairāk punkti, aprūpes plāns ir  “iesk.”, ja students nav ieguvis vismaz 11 

punktus par aprūpes plānu, tad aprūpes plāns ir “neiesk.”  

Aprūpes plāna vērtējums: 

  Ieskaitīts                                          Neieskaitīts    

Komentārs neieskaitīta gadījumā 

 

Datums: 20 _. gada ______________________   Paraksts  ____________________ 
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Studenta vērtējums 

    Studenta vārds, uzvārds ________________________________ 

    Prakses vieta_________________________________________ 

   Atbildīgās personas vārds, uzvārds________________________ 

       Kritēriji   1 (viduvēji)     2 (labi)     3 (ļoti labi) 

 

Teorētiskās zināšanas 

   

Spēja teorētiskās 

zināšanas izmantot 

praksē 

   

Saskarsmes iemaņas 

pacienta aprūpē 

   

Saskarsmes iemaņas 

ar kolēģiem 

   

Spēja strādāt 

komandā 

   

Spēja plānot un 

organizēt savu darbu 

   

Iemaņas un prasmes 

procedūru izpildē 

   

Spēja patstāvīgi veikt 

procedūras 

   

Profesionālās ētikas, 

morāles un uzvedības 

normu ievērošana 

   

 

KOMENTĀRI:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Paraksts:_____________________                    Datums:__________________ 
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Studenta pašvērtējums. 

8. Vai jūsu, 2 gadu laikā, apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas  aprūpē  u.c. bija 

pietiekamas prakses mērķu sasniegšanā? 

 Jā______    Daļēji________    Nē__________ 

9. Vai un kādas, teorētiskās un praktiskās zināšanas par aprūpi un aprūpes procesu jūs 

izmantojāt aprūpējot pacientu?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Kādas   procedūras  prakses laikā jūs veicāt patstāvīgi, vai jūsu teorētiskās un praktiskās 

zināšanas bija  tam pietiekamas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

11. Kā jūs vērtējat savu līdzdalību aprūpes komandā? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12. Miniet  faktorus, kas pozitīvi ietekmēja jūsu darbību aprūpes komandā un pacientu 

aprūpē? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13. Miniet  faktorus, kas negatīvi ietekmēja jūsu darbību aprūpes komandā un pacientu 

aprūpē? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14. Savas spējas strādāt aprūpes komandā un  veikt pacientu aprūpi 

vērtēju:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

___________________________                 ___________________                                                              

Studenta vārds, uzvārds, paraksts 
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Beidzot praksi, ir jānodod sekojoša dokumentācija:  

(studiju metodiķei 219. kab.) 

 1) Aprūpes plāns pēc noteiktas formas. 

 

2) Aprūpes plāna vērtējums, kuru veic prakses vadītājs (pēc noteiktas formas- pielikums Nr. 3) 

3) Studenta vērtējums prakses vietā (pēc noteiktas formas- pielikums Nr. 4) 

4)  Pašvērtējums par praksi (pēc noteiktas formas- pielikums Nr. 5) 

5) II studiju gada prakses reģistrācijas lapa (pēc noteiktas formas pielikums Nr.1) 

6)  Ikdienas stundu uzskaites  lapa (pēc noteiktas formas pielikums Nr.2) 

7)  Prakses atskaite ( brīvas formas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



716 

 

III STUDIJU GADS 

                              

Kopējais KP daudzums:     16 KP  (1 KP-40 studējošā darba stundas)  

Prakses daļas:  

Pacientu aprūpe II (6 KP/9 ECTS)  

Terapeitisku pacientu aprūpe un internā medicīna-  6 KP/9 ECTS 

Pacientu aprūpe III (10 KP/ 15 ECTS) 

Ķirurģisku pacientu aprūpe un ķirurģija- 6 KP/9 ECTS  

Mentāli slimu pacientu aprūpe un psihiatrija- 2 KP/3 ECTS  

  2. Sabiedrības veselības aprūpe (mājas aprūpe) (2 KP/3 ECTS)- 80 studējošā 

darba stundas        

Mērķi:  

Students: 

1. piedalās vesela un slima cilvēka aprūpē un ir aktīvs aprūpes komandas loceklis, sadarbojas ar aprūpes 

veicējiem  klīnikā,  sabiedrības veselības iestādēs,  

2. gūst zināšanas, attīsta prasmes un attieksmi, kuras nepieciešamas plānošanai un aprūpei visu vecumu 

grupu pacientiem gan klīnikā, gan veselības aprūpes iestādēs, 

3. attīsta administratīvās prasmes aprūpes plānošanai un kvalitatīvai veselības aprūpei, 

4. sekmē kritisko domāšanu un attīsta problēmu novērtēšanas prasmes, kā arī spēj risināt ar veselību 

saistītas aprūpes problēmas, 

5. spēj noteikt pacienta vajadzības un problēmu prioritātes, 

6. izglīto pacientus, pamatojoties uz  veselīga dzīves veida pamatprincipiem un savu kompetenci, 

7. lieto efektīvas komunikācijas prasmes sadarbojas ar pacientu, pacienta ģimeni u.c. veselības aprūpes 

komandas locekļiem, 

8. pielieto saskarsmes, psihosociālos, kultūras un garīgos jēdzienus pacientu aprūpē, 

9. izmanto iemaņas veicot pieaugušu cilvēku, bērnu un vecu ļaužu aprūpi, ņemot vērā saslimšanas 

norisi, vecuma īpatnības un iepriekš izstrādāto aprūpes plānojumu, 

10. prot novērtēt sava darba rezultātus, objektīvi analizē pieļautās kļūdas un meklē to cēloņus,   

11. prot reaģēt un darboties neatliekamās un kritiskās situācijās, 

12. izprot un prot pielietot normatīvos aktus, kuri nosaka māsas darbību katastrofu un neatliekamu 

situāciju gadījumā. 

Prakses uzdevumi: 
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1. Veic pacienta novērtēšanu, dokumentē iegūtos datus, izvirza aprūpes problēmas, plāno 

aprūpes darbības dažādās vecuma grupās 

2. Veic aprūpes darbības, kas nodrošina pacienta vajadzības, novērtē aprūpes pasākumu 

efektivitāti un dokumentē pacienta reakciju uz aprūpes pasākumiem. 

3. Veicina pacienta pašaprūpi, apmācot, iesaistot viņu un viņa ģimenes locekļus aprūpes 

pasākumos. 

4. Dokumentē katrā aprūpes posmā padarīto darbu. 

5. Veic nozīmēto medikamentu ievadīšanu un dokumentēšanu prakses vadītāja kontrolē, 

novērtē pacienta reakciju pēc medikamentu ievadīšanas.  

6. Veic pacienta sagatavošanu un izglītošanu diagnostiskajām, ārstnieciskajām procedūrām un 

izmeklēšanām. 

7. Veic pacienta sagatavošanu akūtām vai plāna operācijām. 

8. Veic pacienta pēcoperācijas aprūpi, tai skaitā pacienta novērošanu un novērtēšanu. 

9. Veic pasākumus pacienta drošas vides nodrošināšanai un uzlabošanai. 

10. Veic paliatīvo aprūpi, nodrošina miruša cilvēka pēcnāves aprūpi. 

Vērtēšana:  

Prakses aizstāvēšana 

Praksi vērtē tiešais prakses vadītājs, aizpildot un parakstoties studenta  vērtējuma lapā. 

(pielikums Nr.3) 

Vērtējot jāņem vērā: 

1. 100% nostrādātas programmā paredzētās stundas- ja students kavējis praksi, tad kopā ar tiešo 

prakses vadītāju izveido prakses atstrādes grafiku un realizē to; 

2. studenta rakstītais aprūpes plāns; 

3. vai students ir sasniedzis kopējos un individuālos prakses mērķus, kā arī veicis prakses 

uzdevumus ; 

4. Prakses beigās students aizstāv praksi koledžā. 
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III studiju gada prakses  reģistrācijas lapa. 

LU RMK  _____________kurss 

Studenta vārds,uzvārds_______________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

Prakse KP ECT 

 

Prakses  vieta 

 

Prakses 

 sākuma   

datums 

Prakses 

 beigu 

datums 

Prakses 

vadītāja 

paraksts 

Pacientu 

aprūpe 

 

  16 

   

24 

 

 

__________ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

Terapeitisku 

pacientu aprūpe 

un internā 

medicīna 

 

6 

 

9 

 

    

Ķirurģisku 

pacientu aprūpe 

un ķirurģija 

 

6 

 

9 

 

    

Mentāli slimu 

pacientu aprūpe 

un psihiatrija 

 

2 

 

3 

    

Sabiedrības 

veselība 

( mājas aprūpe) 

 

   2 

 

 

 

3 
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Ikdienas stundu uzskaites lapa 

Studenta vārds, uzvārds_____________________________________________ 

                                              __________________________________________ 

(Prakses vieta) 

Datums Prakses 

sākuma 

laiks 

Prakses 

beigu 

laiks 

Studējošā 

darba 

stundu 

skaits 

Atbildīgās personas  

vārds, uzvārds 

Atbildīgās 

personas  

paraksts 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Stundu skaits kopā:_________________      
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Studenta vērtējums 

    

    Studenta vārds, uzvārds ________________________________ 

    Prakses vieta_________________________________________ 

               

Atbildīgās personas vārds, uzvārds________________________ 

       Kritēriji   1 (viduvēji)     2 (labi)     3 (ļoti labi) 

 

Teorētiskās zināšanas 

   

Spēja teorētiskās 

zināšanas izmantot 

praksē 

   

Saskarsmes iemaņas 

pacienta aprūpē 

   

Saskarsmes iemaņas 

ar kolēģiem 

   

Spēja strādāt 

komandā 

   

Spēja plānot un 

organizēt savu darbu 

   

Iemaņas un prasmes 

procedūru izpildē 

   

Spēja patstāvīgi veikt 

procedūras 

   

Profesionālās ētikas, 

morāles un uzvedības 

normu ievērošana 

   

 

KOMENTĀRI:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Paraksts:_____________________                    Datums:____________________ 
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Studenta pašvērtējums. 

1. Vai jūsu, 3 gadu laikā, apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas  aprūpē  u.c. bija 

pietiekamas prakses mērķu sasniegšanā? 

 Jā______,    Daļēji________,    Nē__________ 

2. Vai un kādas, teorētiskās un praktiskās zināšanas par aprūpi un aprūpes procesu jūs 

izmantojāt aprūpējot pacientu?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Kādas   procedūras  prakses laikā jūs veicāt patstāvīgi, vai jūsu teorētiskās un praktiskās 

zināšanas bija  tam pietiekamas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Kā jūs vērtējat savu līdzdalību aprūpes komandā? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Miniet  faktorus, kas pozitīvi ietekmēja jūsu darbību aprūpes komandā un pacientu 

aprūpē? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Miniet  faktorus, kas negatīvi ietekmēja jūsu darbību aprūpes komandā un pacientu 

aprūpē? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Savas spējas strādāt aprūpes komandā un  veikt pacientu aprūpi 

vērtēju:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

_________________________________          ______________________________ 

Studenta vārds, uzvārds, paraksts 
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Beidzot praksi,  nozīmētā datumā ierodoties uz prakses ieskaiti, jānodod sekojoša 

dokumentācija:  

 

 1) Aprūpes plāns, paša izvēlēts, pēc noteiktas formas,  kuru novērtē atbildīgā māsa nodaļā.  

 

2) Atskaite par praksi – brīvas formas, kurā atspoguļoti studenta izvirzītie mērķi un veiktie 

uzdevumi, ieguvumi, izdarīti secinājumi par katru klīniskās prakses daļu. 

 

3) Atbildīgās māsas studenta vērtējums katrā prakses vietā (pēc noteiktas formas pielikums Nr.3) 

  

4)  Pašvērtējums par praksi (pēc noteiktas formas pielikums Nr.4) 

 

5) III studiju gada prakses reģistrācijas lapa (pēc noteiktas formas pielikums Nr.1) 

 

6)  Ikdienas stundu uzskaites  lapa (pēc noteiktas formas pielikums Nr. 2) 
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           APSTIPRINĀTS:  
    Latvijas Universitātes 

 Rīgas Medicīnas koledžas padomes sēdē   

                       2012.gada 29. augustā 

                      Protokola Nr.35 

  

 

 

1. KVALIFIKĀCIJAS DARBA BŪTĪBA 

 

 Kvalifikācijas darbs (KD) ir rakstveidā noformēts patstāvīgs pētījums Māszinībās un Ārstniecībā, 

kurā studenti izmanto 3 gadu laikā iegūtās zināšanas un iemaņas. Tas apliecina studenta spēju: 

 

-  izmantot teorētiskās zināšanas, lai formulētu un risinātu praktiskas problēmas; 

-  analizēt literatūru un citus izziņas avotus; 

-  izvirzīt pētījuma mērķi un jautājumu (hipotēzi);  

-  pamatot problēmas aktualitāti;  

-  izvēlēties pētījuma metodi/metodes; 

-  veikt pētījumu, apkopot un analizēt iegūtos rezultātus; 

-  pārbaudīt izvirzīto jautājumu (hipotēzi) un izdarīt secinājumus. 
 

 KD izstrādāšanas mērķis ir, ievērojot pētījumam izvirzītās prasības un zinātniskās ētikas 

principus, sistematizēt un paplašināt teorētiskās zināšanas, attīstīt pētniecības un analītiskās 

pamatprasmes, apliecināt gatavību māsas un ārsta palīga profesionālam darbam. 

 KD atbilst zinātniskā darba pamatprasībām, tas balstās uz zinātniskās literatūras, citu 

informācijas avotu un personīgi veiktā pētījuma analīzi. 

   Par KD kvalitāti, datu un aprēķinu pareizību, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī 

par darba noformēšanu un iesniegšanu noteiktajā termiņā atbild students – darba autors. 

 KD izstrādāšana un sekmīga aizstāvēšana ir viens no priekšnosacījumiem diploma saņemšanai. 

 KD ir orientēts uz veselības aprūpi, tādēļ studentiem, veiksmīgai darba uzrakstīšanai pētījums 

jāveic  kādā no studenta izvēlētām vai katedras piedāvātām  KD pētniecības bāzēm- veselības vai sociālās 

aprūpes iestādēs:  klīniku nodaļās, neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP)  iestādēs, aprūpes 

centros, bērnu namos, vecu ļaužu pansionātos u.c. 

  

Iespējamo KD pētniecības bāzi izvēlas atbilstoši kvalifikācijas darba tēmai. 
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2. KVALIFIKĀCIJAS DARBA IZSTRĀDE 

 

2.1. Tēmas izvēle un apstiprināšana 

 

 KD tēma ir jāsaista ar  studiju programmu. Tiek atbalstīta studenta motivācija tēmas izvēlei, ko 

nosaka viņa intereses, vajadzības un pieredze. Tēmu var izvēlēties un formulēt patstāvīgi, vai arī no 

katedras mācību spēku ieteiktajiem virzieniem.  Izvēloties pētījuma tēmu: 

-  jānoskaidro, vai tā ļaus iegūt un sistematizēt jaunas zināšanas, parādot pētījuma  novitāti. 

- jābūt izpratnei kā tiks sasniegts pētījuma mērķis, par metodiskām iespējām, profesionālo 

kompetenci, svešvalodas zināšanām, zinātniskās literatūras un citu izziņas avotu pieejamību. 

 

Plānoto KD tēmu studentam ir iesniedz līdz 1. novembrim (ieskaitot).  Tēmu var koriģēt  KD izstrādes 

laikā, noteikti saskaņojot izmaiņas ar darba vadītāju un informējot katedras vadītāju rakstiski. 

 KD tēmas pieteikumu apstiprināšanai students iesniedz katedras  vadītājam rakstiska iesnieguma 

formā. (2. pielikums).  

 Iesniegumā var norādīt iespējamo KD vadītāju, ar kuru ieteicams konsultēties pirms pieteikuma 

iesniegšanas. KD tēmu un vadītāju apstiprina katedras sēdē.  

 

2.2.  Sadarbība ar darba vadītāju 

 

KD  vadītāja pienākumos ietilpst: 

- sniegt konsultāciju par tēmai piemērotāko pētniecības veidu (metodiku); 

- konsultēt par  darba plānu,  struktūru un darba izstrādes grafiku; (1.pielikums); 

- apspriest un ieteikt zinātnisko  literatūru un citus informācijas avotus; 

- izskatīt un sniegt priekšlikumus par atsevišķu darba daļu saturu un darbu kopumā; 

- izskatīt un parakstīt kvalifikācijas darba prasībām atbilstošu KD. 
 

 

 

 

 

2.3.  Zinātniskā aparāta veidošana 
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 Būtisks KD uzsākšanas posms ir darba tēmas precīza formulēšana. Pirms tēmas formulēšanas ir 

jāiepazīstās ar tēmai atbilstošo zinātnisko literatūru  personīgi un sabiedriski nozīmīgas  veselības  

aprūpes problēmas noteikšanai. 

Problēma ietver: 

- pētāmā jautājuma pašreizējo aktualitāti; 

- literatūrā atrodamo pētījumu nepilnības un pretrunīgumu; 

- mūsdienu prasības, pētījuma novitāti. 

 Problēmas aktualitāte ir saistīta ar  pētījuma mērķi. 

 

Mērķis  ir  prognozētais darba rezultāts, kura sasniegšana nodrošina izvirzītās darba 

hipotēzes/jautājuma pierādīšanu. Mērķim ir jāsaskan ar darba tēmu. Parasti 1 mērķis, kas formulēts kā 

salikts sakārtots vai salikts pakārtots teikums. 

Atbilstoši darba mērķim tiek izvirzīti KD uzdevumi. 

  

Uzdevumi ir noteiktas metodiskas darbības, kas pakārtotas darba mērķim un atspoguļo tā 

sasniegšanas gaitu.  

Uzdevumus formulē pēc rūpīgas literatūras analīzes. Izvirzītiem uzdevumiem jābūt  skaidriem, precīziem 

un numurētiem. Vēlamais darba uzdevumu skaits 3-5. 

 

 Pētījuma hipotēze ir prognoze, pieņēmums, kas pētījuma rezultātā tiks sasniegts un 

eksperimentāli pierādīts. Iespējami arī gadījumi, ka pētījuma rezultātā hipotēze neapstiprinās jeb 

apstiprinās daļēji. 

Pētījuma jautājums  ir paplašināts pētījuma mērķis, kas konkrēti norāda, kas tiks pētīts. 

 

KD tēmai, pētījuma mērķim, pētījuma hipotēzei/jautājumam un medicīniskai/zinātniskai terminoloģijai ir 

jābūt saskaņotai un konsekventai. 

 

Par metodes izvēli studentam ieteicams konsultēties ar KD vadītāju. Prasmīga metodes izvēle ļauj 

sasniegt KD izvirzīto mērķi. 

 

 Pētījuma metode ir pasākumu kopa, kas tiek lietota, lai iegūtu atbildi uz KD jautājumu vai 

hipotēzi. Pētījuma metodi raksturo: 

- pētījuma dizains (pētījuma norises shēma); 
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- pētījuma dalībnieki (respondenti); 

- instrumentārijs vai mērījumi (anketa, intervija u.c.); 

- datu apstrādes un analīzes metodes. 
 

 Pētījuma bāze ir norāde: 

-  par vietu, kurā tika veikts pētījums; 

-  par respondentu dzimumu (vīriešu/sieviešu skaita attiecībām); 

-  par grupām: eksperimentālajām un kontroles grupām. 

 

 

2.4.  Kvalifikācijas darba struktūra un saturs 

 

KD ietver sekojošas sastāvdaļas:  

- titullapa (3. pielikums); 

- saturs     (4. pielikums); 

- anotācija; 

- abstract  (angļu valoda); 

- saīsinājumu skaidrojums; (ja tāds ir ); 

- ievads; 

- pētījuma teorētiskā daļa; 

- pētījuma praktiskā (empīriskā) daļa; 

- secinājumi; 

-  rekomendācijas/ieteikumi, (ja tādi ir ); 

- izmantotās literatūras un avotu saraksts (5.pielikums); 

- pielikumi; 

- pateicības (ja tādas ir). 

KD iesietajā papīra formātā, kā pēdējai lapai, jābūt iesietai veidlapai par kvalifikācijas darba 

aizstāvēšanu (6. pielikums). 

 KD ieteicamais apjoms 20-30 lappuses datorsalikumā (bez pielikumiem). 

 Ieteicamais KD daļu apjoms no KD kopapjoma: 

- ievads                                            5% - 7%  

- teorētiskā daļa                   35% - 45% 

- pētījuma praktiskā daļa     45 % - 50% 

- secinājumi, kopsavilkums, rekomendācijas   5%-8%   

Nodaļu nosaukumiem saturā precīzi jāatbilst nosaukumiem darbā. Nodaļu beigās ieteicama pamatota 

pāreja uz nākamo nodaļu. 
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KD anotācija ir pētījuma pārskata daļa, kurā sniedz īsu (250-300 vārdi), kodolīgu apkopojumu par 

pētījumā paveikto, kas sevī ietver  pētījuma mērķi jeb porblēmu, pētījuma dalībnieku raksturojumu, datu 

vākšanas metodes, galvenos rezultātus un secinājumus. Abstract ir KD anotācijas precīzs tulkojums angļu 

valodā. 

 

 

 

2.4.1. Ievads 

 Ievadā autors pamato zinātniskā darba tēmas izvēli un īsi raksturo pētījuma aktualitāti, zinātnisko 

novitāti un praktisko lietderību: 

Aktualitāte  parāda, kāpēc ir svarīgi pētīt šo tēmu. 

Novitāte -  īsi jāraksturo iepriekšējie pētījumi par tēmu un jāieskicē topoša pētījuma aspekti, jāatklāj  un 

jāparāda  jaunā pētījuma nepieciešamību. 

Praktiskā lietderība- jāmin kā iegūtie rezultāti un atzinumi papildinās, piemēram sabiedrības priekšstatus 

par pētamo problēmu vai darba autora turpmāko profesionālo darbu. 

Vēlams, lai ievads nepārsniegtu 1-2 lpp. 

Ievadā īsi (1-2 teikumi) jādefinē pētījuma objekts un pētījuma priekšmets.  

 

 

Ievada sākumu var rakstīt brīvākā stilā, izmantojot ikdienas pieredzi, konkrētus statistikas datus,  

vēsturiskus faktus un tml.. 

Ievadā nedrīkst būt vairāk par 1-2 citātiem. 

KD ievadam par darba novitāti, nozīmību, pamatjēdzienu skaidrojumu ir loģiski jānoslēdzas ar: 

- Pētījuma  mērķi 

- Darba uzdevumiem 

- Pētījuma hipotēzi/pamatjautājumu (definīcijas skatīt nodaļā 2.3) 

 

Ievada nobeigumā tiek raksturoti:  pētījuma metode, pētījuma dalībnieki, datu apstrādes un analīzes 

metode, pētījuma bāze. 
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 Ievadu noslēdz darba struktūras apraksts (no cik nodaļām sastāv darbs, norādot arī cik tabulu, attēlu, 

pielikumu un literatūras avotu tajā ietverts). 

 

2.4.2.  KD teorētiskā  daļa 

 

KD teorētiskās daļas uzdevums ir sistematizētā veidā sniegt pētāmās problēmas teorētisko pamatojumu: 

- Skaidrot galvenos jēdzienus un pētāmo problēmu; 

- Apkopot to iepriekšējo pētījumu atziņas, kas ir saistītas ar pētāmo problēmu (parādīt,  kas ir 

izzināts un, kas ir neskaidrs, kāpēc šī problēma ir jāpēta); 

- Parādīt,  kā KD mērķis un  hipotēze   ir  loģiski saistīti ar literatūrā jau atspoguļotām zināšanām 

un citiem argumentiem. 

 

Teorētisko daļu strukturē nodaļās, katra nodaļa (to kopējais skaits 2-5) raksturo kādu pētāmās 

problēmas aspektu. Nodaļām var veidot apakšnodaļas ne mazāk par divām. 

 

 Teorētiskās daļas izstrādē liela nozīme ir literatūras un informācijas avotu (ne mazāk kā 15)  

izpētei, noteikti iekļaujot arī ārzemju autoru publikācijas par veiktajiem pētījumiem  pēdējo 5-10 gadu 

laikā.  

 

  Teorētiskajā daļā: 

Citē un apkopo tikai tos iepriekšējos pētījumus, kas tieši attiecas uz problēmu. Necitēt 

populārzinātniskos žurnālus (piemēram žurnāls ,,Mans Mazais” u.c.) 

 

Nedrīkst  izmantot tikai citu autoru domas un atzinumus, darbā jābūt arī paša autora vērtējumam un 

secinājumiem par pētāmo problēmu. 

Autors parāda  savu subjektīvo attieksmi pret pētāmo jautājumu, spēju loģiski izklāstīt materiālu, 

parādot saikni starp līdz šim veiktajiem pētījumiem un pašreizējo pētījumu. 

 

Ja autors vēlas darba teorētiskajā pamatojuma, tekstā, var ietvert paša vai citu autoru veidotus 

zīmējumus, tabulas un grafikus. Ja tiek izmantotas citu autoru tabulas vai attēli, tad aiz tabulas vai attēlā 

nosaukuma nepieciešams sniegt  atsauci tai skaitā arī lappuses norādi, kurā orģinālā darbā bija orģinālā 

tabula. Atsauču veidošana detalizēti aplūkota 2.4.6. sadaļā. 
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2.4.3.  KD Pētījuma dalībnieki (materiāls) un metodes 

 

KD Pētījuma metodes apraksts - precīzi tiek aprakstīti: pētījuma dalībnieki, pētniecības   

metode/s, pētniecības procedūra, datu analīzes metodes. 

 

pētījuma dalībnieki – norādīt respondentu skaitu, demogrāfisko raksturojumu izlasē un katrā 

apakšgrupā: dzimums - cik sievietes, cik vīriešu (%), noteikti jānorāda pētījuma dalībnieku vidējais 

vecums un vecuma diapazons. Jānorāda kā tika izvēlēti respondenti, pēc kādiem kritērijiem, kā tika 

saņemta viņu piekrišana, kāda metode tika veidota izmantojot izlasi. 

 

pētniecības   metode/s- precīzi jāmin datu vākšanas metode (kvalitatīva, kvantitatīva...), ko metode ļauj 

novērtēt, instrukcija respondentam, jautājumu skalas paraugu  raksturojums. 

 

pētniecības procedūra – raksturo ko un kā pētnieks ir darījis un kādā secībā, lai iegūtu nepieciešamos 

datus: 

- var minēt cik anketas tika izdalītas, cik aizpildītas, cik atzītas par derīgām, kādi bija 

derīguma kritēriji;  

 

- raksturo kā tika vākti dati:  norāda laiku, vietu, vai datu vākšana notika individuāli vai 

grupā; 

 

- ja tiek veikti vairāki mērījumi vieniem un tiem pašiem respondentiem (piemēram 

anketēšana un novērošana), tad jānorāda secība:  kuri dati tika vākti  pa priekšu un kuri pēc 

tam, kāds bija intervāls starp mērījumiem. 
 

datu analīzes metodes-  

- īsumā tiek raksturotas datu apstrādes metodes, nosaucot tās un minot ar kādu apstrādes 

programmu tika veikta datu apstrāde (piemēram SPSS 17.00 versija); 

- kvantitatīvās pētniecības gadījumā datu apstrādes metodes ir statistiskās metodes; 

- kvalitatīvās pētniecības pieejas gadījumā datu apstrādes metodes raksturo aprakstoši, 

datalizēti; 

- ja tika veikts pilotpētījums, jānorāda respondentu skaits, pētījuma vieta, laiks un iegūtie 

rezultāti. 
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2.4.4. Rezultātu analīze 

 

 Rezultātu analīze – satur datu apstrādes apkopojumu. Šajā daļā ir svarīgi parādīt īpaši tos 

rezultātus, kas attiecās uz hipotēzi vai pētījuma jautājumu. Informācija ir jāsniedz analītiski un detalizēti, 

lai no rezultātu analīzes varētu izdarīt nepieciešamos secinājumus. Tekstu papildina ar tabulām un 

attēliem, jāievēro precīza  tabulu un attēlu numerācija. Pēc katras tabulas un attēla seko tā satura pilnīga, 

vispusīga un precīza analīze.  

Vissvarīgākais ir autora domas un vērtējums par iegūtajiem rezultātiem. 

 

2.4.5. Secinājumi un  rekomendācijas  

 

 Secinājumi un  rekomendācijas satur tikai autora domas nevis citātus no citu autoru darbiem. 

 

- Secinājumus raksta tēžu veidā – īsi, lakoniski, kodolīgi, numurēti; 

- Secinājumiem jāsniedz atbilde uz KD izvirzīto pētījuma hipotēzi/jautājumu. Tai pat laikā 

secinājumiem jābūt pietiekoši detalizētiem; 

- Secinājumos vajadzētu atspoguļot svarīgākās atziņas, kas tika konstatētas rezultātu analīzes 

daļā: 

Vai pētījuma rezultāti saskan ar iepriekšējo pētījumu rezultātiem; 

Ja nē, kā to var izskaidrot; 

 Kādi ir pētījuma ierobežojumi; 

 Kādi ir ieteikumi turpmākai problēmas izpētei; 

- Secinājumiem jāatbilst darba uzdevumiem, ja kāds uzdevums darba gaitā nav izpildīts, tad 

autoram jākomentē iemesli;  

- Secinājumus jānumurē un katru jāraksta atsevišķā rindkopā;  

- Jāpamato, vai hipotēze ir/nav apstiprinājusies un kāpēc. 
 

Ja ir jaunas idejas pētījuma turpināšanai, tad izveido atsevišķu apakšnodaļu – 

Priekšlikumi/Rekomendācijas Nodaļā var iekļaut priekšlikumus, kuriem  ir jāizriet no darbā veiktajiem 

pētījumiem un secinājumiem. Tiem ir jābūt pamatotiem, konkrētiem un tie nedrīkst būt savstarpēji 

pretrunīgi. 
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2.4.6 . Izmantotās literatūras un avotu citēšana  
 

- Atsauces uz avotiem tekstā norāda gadījumos, ja tekstā: 

minēts citāts vai idejas pārstāts; 

dots skaitlisks materiāls aizgūts no cita darba; 

aprakstīts kāds piemērs no izlasītā darba; 

 pieminēts kāds pētījums; 

 attēlā, tabulā atspoguļotais materiāls aizgūts no literatūras.  

- Atsauces liek teikuma beigās, apaļajās iekavās minot tikai uzvārdu (bez iniciāļiem) un 

publikācijas gadu:  

Piemērs Ir parādīts, ka pārdzīvojot biogrāfisko krīzi cilvēkiem saīsinās nākotnes 

perspektīva (Кроник, 1981). 

- Ja autora uzvārds ir kā teikuma daļa, tad apaļajās iekavās norādiet tikai publicēšanas gadu, 

bet tas ir iespējams tikai latviešu valodas izdevumiem! 

Piemērs I.Muzikante (2010) ir konstatējusi saistību starp autovadītāju dominējošām 

vērtībām un riskanto autovadīšanu.  

- Pārējos gadījumos apaļajās iekavās norādiet gan uzvārdu angļu valodā, gan gadu, atdalot tos 

ar komatu, jo angļu (vai citas) valodas autora uzvārds tekstā ir jāraksta latviski.  

Piemērs Džonsona (Johnson, 2000) pēdējā atmiņas pētījumā ….  

- Gadījumos, kad teikumā ir nepieciešams minēt gan autoru, gan publikācijas gadu, tad 

iekavās šo informāciju atkārtoti neraksta: 

Piemērs Salīdzinot reakcijas laikus, Stabulnieks 2000.gadā … 

- Ja vienas rindkopas ietvaros identiskas atsauces seko viena otrai, gads jānorāda tikai aiz 

pirmās atsauces. 

Piemērs Savā pētījumā par atmiņu Stabulnieks (2000) raksturoja respondentu vidējo 

atmiņas apjomu dažādos eksperimentālos apstākļos. Stabulnieks atklāja, ka …  

- Ja šādu teikumu nāktos veidot, pamatojoties uz publikāciju angļu valodā, tad tas izskatītos 

šādi: 

Piemērs Savā pētījumā par atmiņu Džonsons (Johnson, 2000) raksturoja respondenta 

vidējo atmiņas apjumu dažādos eksperimentālos apstākļos. Džonsons atklāja, ka … 
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Atsauces uz vairāku autoru darbu 

 

- Ja darbam ir divi autori, norādiet abus autorus ikreiz, kad tekstā parādās atsauce. Atsaucē 

starp autoriem rakstiet zīmi “&”. 

Piemērs Atmiņas pētījumā zinātnieki (Johnson & Dunker, 2000) … 

- Ja pētījumam ir trīs, četri vai pieci autori, tad pirmajā reizē norādiet pirmos piecus autorus, 

bet nākamajās norādēs iekļaujiet tikai pirmā autora uzvārdu, pievienojot u.c. (et.al) un gadu, 

ja tā ir pirmā citēšanas reize rindkopā.  

Piemērs Ostrovskis, Liepiņa, Kalēja, Vītols, Grava (2007) atklāja … [izmantojiet kā pirmo 

norādi rindkopā] 

Ostrovskis, u.c. (2007) atklāja… [izmantojiet kā nākamo norādi rindkopā]  

- Ja ir izmantota publikācija angļu valodā, tad iekavās jāietver autoru oriģinālie uzvārdi: 

Piemērs Kraiks, Zapula, Rozens, Gertmens un Roks (Craik, Zapula, Rouse, Gertman, & Rok, 

1994) atklāja … [izmantojiet kā pirmo norādi rindkopā] 

Kraiks, u.c. (Craik, et al., 1994) atklāja… [izmantojiet kā nākamo norādi rindkopā] 

 

Autori – organizācijas 

 

- Nosaukumi organizācijām, kas norādītas kā autori (piem., uzņēmumi, asociācijas, valsts 

institūcijas un pētnieciskas grupas) parasti tiek norādīti pilnībā ikreizi, kad tie parādās 

tekstā. 

- Pazīstamu organizāciju nosaukumi pirmajā norādē tiek rakstīti pilnībā, bet pēc tam var 

norādīt to abreviatūras.  

Piemērs  

Pirmā atsauce tekstā: 

… (Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža [LU RMK], 2010). 

Nākamās atsauces tekstā: 

… (LU RMK, 2010). 
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Darbi bez autora (ieskaitot juridiskus materiālus) vai arī anonīmu autoru 

 

- Ja darbam nav autora, norādiet tekstā dažu pirmos vārdus no literatūras sarakstā dotā 

ieraksta (parasti nosaukuma) un gadu. Periodiskā izdevuma, grāmatas, brošūras vai 

ziņojuma nosaukumu rakstiet slīpajā drukā: 

Piemērs Grāmatā Latviešu tautas dziesmas (1979) …. 

- Juridisko materiālu (tiesvedības lietas, likumdošanas akti un likumi) atsauces tiek 

izmantotas līdzīgi kā darbiem bez autoriem, t.i., daži pirmie vārdi no ieraksta literatūras 

sarakstā un gads. 

Piemērs Administratīvo pārkāpumu kodeksā (2004)… 

 

Autori ar vienādu uzvārdu 

 

- Ja literatūras sarakstā iekļautas divas vai vairākas publikācijas, kuru pirmajiem autoriem ir 

vienāds uzvārds, visās norādēs tekstā iekļaujiet pirmā autora iniciāļus, pat tad, ja 

publikācijas gadi ir atšķirīgi.  

Piemērs R.Lāse (1959) un A.Lāse (2006) atklāja … 

 

Divu vai vairāku atsauču secība vienu iekavu ietvaros 

 

- Ja tie ir viena autora darbi, tad autora uzvārdu rakstiet tikai vienu reizi un norādiet visu 

publikāciju gadus.  

Piemērs Deriberijs un Rīds vairākos pētījumos centās izskaidrot temperamenta konstruktu 

(Derryberry & Reed, 1999, 2003, 2005) 

 

- Divus vai vairākus dažādu autoru darbus, uz kuriem dota atsauce vienās iekavās, uzskaitiet 

alfabētiskā kārtībā pēc pirmā autora uzvārda. Norādes atdaliet ar semikoliem: 

Piemērs Vairākos pētījumos (Hepp, Spindler, & Milos, 2005; Tiggemann, Scaravaggi, & 

Annapia, 2003; Bold, 2008, Kempla, 1998) tika konstatēts, ka … 

 

Personīgās saziņas materiāli 

 

- Personīgās saziņas materiāli var būt vēstules, pierakstītās atmiņas, elektroniski saziņas 

materiāli (piem., e-pasta vēstules vai ziņojumi no nearhivētām diskusijām), personīgas 

intervijas, telefonsarunas un citi materiāli.Tā kā ši informācija nav atjaunojama, tā 
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literatūras sarakstā netiek iekļauta. Personīgās saziņas materiālus norādiet tikai tekstā, bet 

tikai tad, ja tā ir zinātniski svarīga. Norādiet saziņas materiāla autora uzvārdu un iniciāļus 

un sniedziet pēc iespējas precīzus datus: 

Piemērs V.Avotiņš ir izvirzījis pieņēmumu, ka … (personīgā komunikācija, 2001.gada 

21.septembris). 

 

2.4.7. Izmantotās literatūras un avotu saraksts 

 

Izmantoto informācijas avotu sarakstu kārto secībā pēc latīņu alfabēta, nešķirojot pēc valodām (latviešu, 

angļu, vācu u.c.). Pēc tam seko norādes slāvu valodā (kirilicā). Numerācija ir kopīga.  

Alfabētisko sarakstu veido pēc darba autora uzvārda pirmā burta. Ja autors nav minēts, tad pēc darba 

nosaukuma vai interneta resursa pirmā burta. Visi dati par grāmatu ir jāņem no titullapas 

nevis no grāmatas vāka. 

 

Teksta atsaucēm  un izmantotās literatūras sarakstam ir jābūt  saskaņotam - tekstā norādītajām 

atsaucēm jāparādās izmantotās literatūras sarakstā un otrādi. Autoram jāpārliecinās: 

 vai katrs avots parādās abās vietās; 

 vai norāde tekstā un ieraksts izmantotās literatūras sarakstā ir identiski pareizrakstības un gada 

ziņā. 

Izmantotās literatūras un avotu saraksta noformēšanas pamatprincipi 5. pielikumā. 

 

3.  Darba noformēšana 

 

3.1. Satura rādītāja noformējums 

 

- Satura rādītāju noformē atbilstoši kvalifikācijas  darba struktūrai, nodaļu apakšvirsrakstus 

izvietojot ar atkāpi attiecībā pret nodaļu virsrakstiem. 

- Ievadu, secinājumus,rekomendācijas, priekšlikumus,  Literatūras sarakstu, Anotācijas un 

Abstract daļas nenumurē;  

- Pielikumu daļu nenumurē, numurē atsevišķus pielikumus (4.pielikums); 

- Ieteicams lietot Word „Table” formātu Satura rādītāja izveidošanai, jo tad tehniski ir daudz 

vieglāk strādāt (tabulas līnijas netiek iekrāsotas); 

- Satura rādītāja tabulā atstarpe starp rindām ir – 1,5, visu burtu lielums – 12. Satura rādītājā 

nodaļu nosaukumu rakstīšanā nelieto trekno druku, izņemot rakstot vārdu Saturs 

(4.pielikums) 
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3.2. Kvalifikācijas darba tehniskais noformējums 
 

- Darbs rakstāms uz standarta izmēra A4 formāta lapām (labāk baltas nekā tonētas) uz vienas 

puses. 

- Jāievēro šādi teksta attālumi no lapas malām: 

No kreisās puses –     3 cm, 

No  labās   puses –     1 cm 

No augšas, apakšas – 2 cm. 

 

- Tekstā vārdus nesaīsina (piem.: b-ka, grām.). 

- Jaunā lappusē jāsāk tikai darba galvenās daļas, izceļot virsrakstu (ievads, pētījuma 

teorētiskā daļa u.c.). Mazākās nodaļas un apakšnodaļas turpina rakstīt jau aizsāktā lappusē. 

- Kārtas numurs daļām, nodaļām un apakšnodaļām liekams tāds pats kā satura rādītājā. 

- Nav pieņemts virsrakstus saīsināt un pasvītrot. 
 

3.3. Darba noformējuma vispārējas prasības. 
 

Darbam ir jābūt uzrakstītam literārā latviešu valodā bez pareizrakstības un stila kļūdām. Ja šī prasība 

nav ievērota, tad darba autors var nesaņemt atļauju aizstāvēt darbu. 

 

KD  ievērot sekojošas prasības:  

- tekstu raksta ar fontiem Times New Roman, burtu lielums 12 pt ar 1,5 intervālu starp 

rindiņām; 

- jaunu domu jāsāk rakstīt jaunā rindkopā, rindkopu jāveido no vairākiem teikumiem un 

katras rindkopas beigās ir jābūt atsaucei uz autoru; 

- katras rindkopas pirmā rinda sākas ar 1,5 cm atkāpi; 

- svarīgāko informāciju var grafiski izcelt, rakstot ar LIELIEM burtiem (All Caps), vai 

pasvītrojot, vai r e t i n o t izceļamo daļu, vai lietojot atšķirīga biezuma burtus, vai rakstot 

slīprakstā. Darbā  lieto VIENOTU (tikai vienu!!!) izcelšanas veidu; 

- lapas numurus raksta sākot ar Ievadu,  lapas augšpusē centrā bez punkta, iekavām vai citām 

zīmēm. Lapas numuru lielums – 12 pt.; 

- virsrakstos punktus liek pēc katra virsraksta numerācijas cipara, bet punktu neliek virsraksta 

beigās. Virsrakstā nav pieļaujams vārda pārnesums jaunā rindā;  

- virsrakstiem  lieto 14 izmēra burtus, tos raksta ar pastiprinājumu (bold);  

- galvenos virsrakstus izkārto  lapas vidū;  

- pirmā līmeņa apakšvirsrakstus (piemēram 1.1., 1.2.) raksta rindas vidū, lieto 12 izmēra 

burtus; 

- turpmāko apakšnodaļas virsrakstu raksta no kreisās malas bez atkāpes (1.1.1., 1.1.2.utt); 

- pirms galvenā virsraksta atstāj vienu tukšu rindu. Ja aiz virsraksta tūlīt seko nākamais 

apakšvirsraksts – tukšu rindu neatstāj. Ja seko teksts, atstāj vēl vienu tukšu rindu;  
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- darbā diagrammas, shēmas, zīmējumi, fotoattēli ir attēli. Tiem apakšā vai augšā jābūt 

numuram un nosaukumam un tekstā uz to ir atsauce, piemēram, sk.1.attēlu; 

-  saīsinājumu sarakstā -  saīsinājumi, simboli un speciālie termini jāraksta stabiņā, kura 

kreisajā pusē ir saīsinājums, bet labajā – detalizēts skaidrojums. Saīsinājumu paskaidrojumu 

saraksts jākārto pēc alfabēta.  
 

Dažas svarīgas piezīmes par valodas stilu: 

 

- skaitļus raksta ar cipariem, bet ne teikuma sākumā; 
- nelieto personas vietniekvārdus  ,,ES” , ,,MĒS”; 

- lieto vienkāršo tagadni rakstot par rezultātiem un secinājumiem; 

- lieto vienkāršo pagātni aprakstot metožu lietojumu un pētījuma procedūru; 

- izmantojot Latvijā līdz šim mazāk pazīstamus jēdzienus, ieteicams, tekstā to pirmajā 

lietošanas reizē, aiz tiem iekavās kursīvā ierakstīt jēdziena apzīmējumu orģinālvalodā; 

- tekstā lietotos vārdus svešvalodās (piemēram latīņu valodā) rakstīt slīprakstā. 
 

Attēlu noformējuma principi: 

 

- kā attēlu apzīmē visus zīmējumus, diagrammas, shēmas u.c. ilustrācijas; 

- visiem attēliem obligāti ir jābūt numurētiem un ar nosaukumu; 

- attēliem numuru un nosaukumu rakstā vienā rindā, ZEM attēla, izlīdzinot pēc kreisas malas. 

Nosaukumu izceļ slīprakstā (Italic); 

- attēli nedrīkst būt krāsaini! Var izmantot pelēkus toņus; 

- grafikos jānorāda katras ass atšifrējums; 

- grafikiem jābūt “lasāmiem”; 

- attēlu numerāciju veido vienotu visā KD 

 

 

 

 

 

1. attēls. Vispārējās apmierinātības ar dzīvi vidējā aritmētiskā rādītāja vērtības 

precēto un neprecēto vīriešu un sieviešu grupās 

 

3.4. Tabulu noformējuma paraugs 

- tabulām Nr. raksta VIRS tabulas labajā stūrī, bet nosaukumu VIRS tabulas, to 

nocentrējot; 

- nosaukumu var izcelt slīprakstā; 

- tabulām tekstā iezīmē tikai horizontālās līnijas; 
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- tekstā ievietot tikai uzskatāmās kopsavilkuma tabulas (darba un liela izmēra 

tabulas tiek iekļautas pielikumā; 

- tabulu numerāciju veido vienotu visā KD. 
 

1. tabula 

Laukos un pilsētā dzīvojošo pusaudžu Attieksmes pret dabu kopējās skalas un apakšskalu vidējie 

aritmētiskie rādītāji un t-testa pārbaudes rezultāti 

 

 

 

3.5. Pielikumu noformējums: 
 

- KD  pielikumiem ir būtiska papildinoša un ilustratīva loma;  

- pielikumos ietver: 

 mērījumu instrumentu veidlapas 

 sākotnējo datu tabulas 

- pielikuma teksta, tabulu un attēlu noformējums ir tāds pats kā darba pamattekstā, izņēmums 

– tabulu un attēlu numerāciju veic katra pielikuma ietvaros;  

- ja pielikuma materiāli ir kopijas no citu darbu vai protokolu oriģināliem, tad to 

noformējums var neatbilst vispārīgām prasībām. 
 

4. Darba iesniegšana un recenzēšana 
 

KD tiek iesniegts papīra un elektroniski Word formātā (CD)  

KD, iesien cietos vākos, ar uzrakstu: Kvalifikācijas darbs. Gads. 

 Kvalifikācijas darbu var uzskatīt par pabeigtu, ja tas noformēts atbilstoši prasībām un saņemts 

KD vadītāja atzinums. Darba vadītājs un darba autors  parakstās  titullapā un KD pēdējā lapā (7. 

Skalas nosaukums  Dzīves vieta  Vid. aritm.  t  p-vērtība  

Afektīvā komponente  
Laukos  31,4  

3.99  <0.001  
Pilsētā  21,5  

Kognitīvā komponente  
Laukos  12,8  

2.2  <0.05  
Pilsētā  9,9  

Rīcības komponente  
Laukos  7,7  

1.5  >0.05  
Pilsētā 7,5 
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pielikums).  Students iesniedz KD studiju daļā,  ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms aizstāvēšanas. Darbu izvērtē 

recenzents, kuru nozīmē studiju programmas direktors. Recenzents iesniedz  recenziju  studiju daļā ne 

vēlāk kā 2 dienas pirms KD aizstāvēšanas. 

         Recenzents vērtē darbu ballēs (1-10), ja recenzents novērtē darbu neapmierinoši (vērtējums zemāk 

par 4), tad studiju programmas direktors iesniedz KD atkārtotai  izvērtēšanai citam  recenzentam.  

        Pēc studenta vēlēšanās darbu ar negatīvu recenziju var nodot komisijai aizstāvēšanai arī bez 

atkārtotas recenzijas. Komisijas vērtējums var sakrist vai atšķirties no recenzenta vērtējuma. Noteicošais 

ir komisijas vērtējums. 

        Recenzents var piedalīties KD aizstāvēšanā, vai arī komisijas  sekretārs iepazīstina ar recenzenta 

iesniegto rakstisko atsauksmi. 

 

Kopā ar KD students nodod aizpildītu kvalifikācijas darba izstrādes gaitas lapu (1.pielikums)  

 

 

 

 

 

5. Darba aizstāvēšana 
 

 Kvalifikācijas darbu drīkst aizstāvēt studenti, kuri pilnībā ir apguvuši un nokārtojuši visus 

pārbaudījumus atbilstošajā programmā. KD aizstāv koledžas KD komisijas sēdē. 

Studentam rūpīgi jāiepazīstas ar recenziju. Atbildes uz recenzijā izteiktajām piezīmēm, norādītajiem 

trūkumiem un recenzenta jautājumiem ir jāsagatavo savlaicīgi. 

 

Darba aizstāvēšana: 

 

Prezentācijas ilgums līdz 7 min.(nedrīkst pārsniegt prezentācijas laiku) 

Prezentācijā: 

- lakoniski pamato darba tēmas  aktualitāti;  

- raksturo pētījuma objektu, darba mērķi, darba uzdevumus, respondentus un 

pētniecības metodi; 

- prezentē būtiskākos rezultātus attēlos, īpaši uzsverot galvenos secinājumus un 

konkrētos priekšlikumus. 
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Ziņojumam seko: 

- recenzenta atsauksme; 

-     studenta atbildes uz recenzenta jautājumiem (tos  var iekļaut ziņojumā). 

- komisijas locekļu  jautājumi studentam; 

- studenta atbildes uz komisijas jautājumiem. 
 

6. Darba novērtēšana 

 

 Komisija vērtē autora prasmi koncentrēti argumentēt, un uzskatāmi atklāt veikto pētījumu, izdarīt 

secinājumus, kā arī atbildēt uz jautājumiem. 

 Aizstāvēšanas gaitā izpaužas studenta patstāvība. Laba uzstāšanās, materiāla brīva pārzināšana, 

pārliecinošas atbildes uz komisijas locekļu jautājumiem, vizuālo līdzekļu demonstrēšana ir 

apliecinājums tam, ka students ir izpildījis darbu patstāvīgi. 

 Pēc darba novērtēšanas, slēgtā sēdē, komisijas locekļi, atklāti balsojot, ar balsu vairākumu pieņem 

lēmumu par vērtējumu. Pēc kvalifikācijas darba aizstāvēšanas  komisija paziņo vērtējumu. Pozitīvs 

vērtējums  no 10 ballēm līdz 4 ballēm. 

Darba vērtējumu veido: 

- komisijas vērtējums; 

- darba vādītāja vērtējums; 

- recenzenta vērtējums. 

Ja kvalifikācijas darba aizstāvēšanā students ir saņēmis vērtējumu mazāk par 4 ballēm, pēc 

pārstrādāšanas darbu atkārtoti var iesniegt aizstāvēšanai. 
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1. pielikums 

 

      __________________________________ 

     Studenta vārds, uzvārds, paraksts 

 

Kvalifikācijas darba izstrādes gaita. 

Kopējais kredītpunktu skaits 10KP (400)/15ECTS (600) 

 

 

 

N.p.

k. 

 

 

 

Kvalifikācijas darba izstrādes 

struktūra 

 

Paredzētais 

studenta  

darba stundu 

skaits 

 

Faktiskais 

studenta  

darba stundu 

skaits  

(*), (**) 

(aizpilda 

students) 

 

Studenta 

paraksts 

 

 

Darba vadītāja vai 

pētniecības bāzes 

atbildīgās personas 

 paraksts 

1. Tēmas izvēle. Zinātniskā aparāta 

veidošana 

40    

2. Sadarbība ar darba vadītāju 20    

3. Pētniecības bāzes  izvēle 20    

4. Darbs pētniecības  bāzē     

 - iepazīšanās ar pētniecības 

bāzes vietu 

- tēmas aktualitātes 

noskaidrošana 

- pētījuma plānošana 

- mērķauditorijas izvēle 

- pētniecības instrumenta 

saskaņošana 

40    

 - pētniecības instrumenta 

izstrāde 

- pētījuma veikšana 

40    

5. Darba rakstīšana:     

       - Literatūras atlase,    80    
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* Kopā jābūt izpildītām 400 faktiskām studenta darba stundām 

** visām ailēm jābūt aizpildītām, nevienā nedrīkst būt 0 faktiskās darba stundas 

 

 

              __________________________________ 

                                   Studenta vārds, uzvārds, paraksts 

 

Kvalifikācijas darba izstrādes gaita. 

Kopējais kredītpunktu skaits 8 KP/12ECTS   

 

 

sistematizācija, analīze 

       - Teorētiskā daļa 

 

 

- Datu apstrāde 

- Praktiskās daļas apraksts 

- Secinājumi 

80    

 

6. 

Darba noformēšana. Prezentācijas 

gatavošana 

40    

 

7. 

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

Kvalifikācijas eksāmens 

40    

 KOPĀ: 400    

 

 

 

N.p.

k. 

 

 

 

Kvalifikācijas darba izstrādes 

struktūra 

 

Paredzētais 

studenta  

darba stundu 

skaits 

 

Faktiskais 

studenta  

darba stundu 

skaits  

(*), (**) 

(aizpilda 

 

Studenta 

paraksts 

 

 

Darba vadītāja vai 

pētniecības bāzes 

atbildīgās personas 

 paraksts 



742 

 

 

* Kopā jābūt izpildītām 320 faktiskām studenta darba stundām 

** visām ailēm jābūt aizpildītām, nevienā nedrīkst būt 0 faktiskās darba stundas 

students) 

1. Tēmas izvēle. Zinātniskā aparāta 

veidošana 

30    

2. Sadarbība ar darba vadītāju 10    

3. Pētniecības bāzes  izvēle 10    

4. Darbs pētniecības  bāzē     

 - iepazīšanās ar pētniecības 

bāzes vietu 

- tēmas aktualitātes 

noskaidrošana 

- pētījuma plānošana 

- mērķauditorijas izvēle 

- pētniecības instrumenta 

saskaņošana 

30    

 - pētniecības instrumenta 

izstrāde 

- pētījuma veikšana 

40    

5. Darba rakstīšana:     

 

 

 

      - Literatūras atlase,    

sistematizācija, analīze 

       - Teorētiskā daļa 

70    

 

 

- Datu apstrāde 

- Praktiskās daļas apraksts 

- Secinājumi 

70    

 

6. 

Darba noformēšana. Prezentācijas 

gatavošana 

30    

 

7. 

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

Kvalifikācijas eksāmens 

30    

 KOPĀ: 320    
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2.pielikums 

     Kvalifikācijas darba tēmas pieteikuma paraugs. 

 

      APSTIPRINU 

       

      Katedras vadītājs_________________________ 

      katedras sēdes protokols Nr.________________ 

      Rīga,201...gada____.______________________ 

 

 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas Koledža 

Māszinību/Ārstniecības katedra 

 

 

KVALIFIKĀCIJAS  DARBA  TĒMAS  PIETEIKUMS 

 

   

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas  katedras vadītājam 

Vārds, uzvārds______________________________________________ 

 

   

  Studenta vārds, uzvārds___________________________ 

  Kurss, grupa____________________________________ 
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IESNIEGUMS 

 

Lūdzu apstiprināt kvalifikācijas darba tēmu: 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

un norīkot darba vadītāju. 

 

 

Kvalifikācijas darba izstrādes vietu_____________________________________________ 

      (pētniecības bāzes nosaukums) 

       

esmu saskaņojis/usi ar _______________________________________________________ 

    (pētniecības bāzes atbildīgā amatpersona. Vārds, uzvārds) 

 

 

 

Rīga,_______________                        ____________________________________ 

 (datums)      (studenta paraksts) 

      

 

Par kvalifikācijas darba vadītāju norīkots_________________________________________ 

      Ieņemamais amats, vārds, uzvārds, 
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3.pielikums 

 

KVALIFIKĀCIJAS DARBA TITULLAPAS NOFORMĒJUMA PARAUGS 

 

 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža  

 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

 

 studiju programma Māszinības /Ārstniecība 

 

    

 

 

    (DARBA  NOSAUKUMS) 

 

  

    Kvalifikācijas darbs 

 

 

Autors:                 vārds, uzvārds nominatīvā       paraksts 
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Darba vadītājs: akadēmiskais/zinātniskais grāds, amats 

   vārds, uzvārds, paraksts 

 

 

Konsultants: vārds, uzvārds 

(Ja, tāds ir) 

 

 

 

 

 

Rīga, 2014 
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4. pielikums 

SATURS 

 

 

 

Anotācija 

Abstract  

Ievads…………………………………………………………..............................................lpp. 

 

1. Pētījuma teorētiskā daļa ……………………………………………………….................lpp. 

1.1.(apakšnodaļa)………………………………………………………........................ .lpp. 

1.2. ……………………………………………………………………...........................lpp. 

1.2.1 ………………………………………………………….........................................lpp. 

1.2.2…………………………………………………………..........................................lpp. 

1.3. ……………………………………………………………………...........................lpp 

2 Pētījuma empīriskā daļa. …………………………………….............................................lpp. 

       2.1. Pētījuma materiāls un metode……………………...................................................lpp. 

       2.2. Pētījuma rezultātu analīze………………………….................................................lpp. 

Secinājumi …………………………………………………………………..........................lpp. 

Rekomendācijas………………………………………………………………......................lpp. 

Izmantotās  literatūras un avotu saraksts……………………………………........................lpp. 

Pielikumi…………………………………………………………………….........................lpp. 

       1. pielikums. Nosaukums 

       2. pielikums. Nosaukums 

       3. pielikums. Nosaukums 

Pateicības.................................................................................................................................lpp. 
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5.pielikums 

 

 

   

Izmantoto literatūras un avotu saraksts 

 

I.Grāmata: 

- Grāmatas autora uzvārds un iniciāļi (ja ir vairāki autori, raksta visus). Uzvārdus un iniciāļus 

norādiet tikai līdz 3 autoriem (ieskaitot), pārējos saīsinot līdz “u.c.” vai “et al.” (angļu valodā). 

Uzvārdu un iniciāļus atdaliet ar “,” (tikai angļu valodas autoriem). Starp iniciāļiem jābūt atstarpei. 

Ja darbam ir divi un vairāk autori, avotiem angļu valodā pirms pēdējā autora lieciet “&”zīmi, bet 

latviešu valodas publikācijās lieciet komatu. 

- Ja norādot darbu bez autora, pirms izdošanas gada autora uzvārda vietā rakstiet darba nosaukumu 

un beigās lieciet punktu. 

- Izdošanas gads (raksta iekavas, aiz kurām seko punkts;  

- Grāmatas nosaukums (slīpi; aiz kura seko punkts). Ja grāmata ir vairākkārt izdota, tad seko 

iekavās norāde par izdevumu, piem. “(2
nd

 ed.)” un tad punkts. 

- Izdevējpilsēta (ja ir vairākas, tad norādiet pirmo, vai izdevēja galvenā biroja atrašanas vietu), seko 

kols (“:”). 

- Izdevniecības nosaukums 

Piemērs. 

- Boulbijs Dž. (1998). Drošais pamats. Vecāku un bērnu savstarpējā pieķeršanās – cilvēka 

veselīgas attīstības priekšnoteikums. Rīga: Apgāds Rasa ABC. 234 lpp. 

- Heaton, J. A., & Strauss, C. J. (2005). Talking to Eating Disorders: Simple Ways to Support 

Someone With Anorexia, Bulimia, Binge Eating, Or BodyImage Issues. NY: New American 

Library, p. 345. 

- Семечкин Н. И. (2004). Психология социального влияния. С-П б: Речь.,c.207. 

- Akadēmiskās informācijas centrs & Nacionālā Observatorija. (2001). Profesionālā izglītība un 

darba tirgus Latvijā. Rīga: Akadēmiskās informācijas centrs. 

 

 

II. Periodiskie izdevumi  –  raksti no zinātniskajiem žurnāliem: 

- Raksta autora uzvārds un iniciāļi (ja ir vairāki autori, raksta pirmos sešus). 

- Iekavās žurnāla izdošanas gads. Seko punkts. 

- Raksta nosaukums (taisnā drukā ar maziem burtiem). Seko punkts. 

- Žurnāla nosaukums (slīpi), seko komats. 
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- Žurnāla numurs. Ja žurnāla lappušu numerācija tiek veikta sērijas, nevis numura ietvaros, tad 

blakus sērijas numuram iekavās norāda žurnāla numuru. Abus skaitļus raksta slīpa drukā. Seko 

komats. 

- Raksta lappuses (taisnā druka, starp tiem liekot vidēji garo domu zīmi.) Seko punkts. 

 

Piemērs. 

 

- Zepa B. (1992). Sabiedriskā doma pārejas periodā Latvijā: latviešu un cittautiešu uzskatu dinamika 

(1989 – 1992). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 10,  23– 25. 

- Hepp, U., Spindler, A., & Milos, G. (2005). Eating disorder symptomatology and gender role 

orientation. International Journal of Eating Disorders, 37 (3), 227-233.    

- Холмогорова А. Б., Полкунова Е. В. (2004). Особенности семейной системы пациентов с 

депрессивными расстройствами.  Московский психотерапевтический журнал, 41(2), 147-

157.  

 

III. Tiešsaites jeb interneta vides periodiskie izdevumi 
- Krajewski, H.T. & Goffin, R.D. (2005). Predicting Occupational Coping Responses: The 

Interactive Effect of Gender and Work Stressor Context. Journal of Occupational Health 

Psychology, 10 (1), 44–53. Iegūts 2010.gada 19. novembrī no MEDLINE datu bāzes.  

- Novikova I. (2004). Mediji – sieviešu marginalizēšanas nostiprinātāji. Iegūts 2011.gada 1. 

novembrī no http://www.politika.lv/index.php?id=110104&lang=lv   

- Steps in Writing a Research Paper. Iegūts 2011.gada 19. decembrī no 

http://www.esc.edu/ESConline/  

 

IV. Materiāli no interneta 
Autora uzvārds, vārds vai tā iniciālis. Publikācijas nosaukums. Norāde par elektroniskā resursa veidu. 

Izdošanas vieta, izdevējs, izdošanas gads. Norāde, ka materiāls lasīts internetā, minot datumu, kad tas 

darīts. Piezīme par publikācijas pieeju internetā. 

Piemērs: 

- Latvijas klīniskie pētījumi[tiešsaiste]. [Skatīts 01.10.2010]. Pieejams: http://www. 

latvijas.zaluagentura.lv 

- Suler, J. The psychology of cyberspace [online]. [Cited 06.10.2011]. Available: 

http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html  
 

 

                               

http://www.politika.lv/index.php?id=110104&lang=lv
http://www.esc.edu/ESConline/
http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html
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 6.pielikums. 

      Kvalifikācijas darba pēdējās lappuses paraugs. 

 

 

 

 

Kvalifikācijas darbs izstrādāts 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā  

 

 

 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi. 

Darba autors (e)_________________________________ 

  (Vārds, uzvārds, paraksts, datums) 

 

 

 

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai 

Darba vadītājs ___________________________________- 

  (Zin./akad grāds, vārds, uzvārds, paraksts, datums) 

 

 

 

 

Kvalifikācijas darbs aizstāvēts gala pārbaudījumu komisijas sēdē  
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201..... gada_______________ 

protokols nr._____________ 

ar atzīmi ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikācijas gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs 

______________________________________________ 

(vārds, uzvārds, zin./akad. amats, paraksts) 

 

 

 

 

Kvalifikācijas gala pārbaudījumu komisijas sekretārs 

_______________________________________________ 

(vārds, uzvārds, zin./akad.grāds, amats, paraksts) 
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Pielikums Nr.15 

 

Mācību palīgpersonāla raksturojums,   tā uzdevumi studiju virziena un konkrētu studiju 

porgrammu īstenošanā 

Amata nosaukums Skaits Uzdevumi 

Direktora vietnieks e-

studijās 

1 -Informēt, apmācīt studentus darbam  e-vidē, patstāvīgo darbu 

iesniegšanā , testu pildīšanā, vērtējumu    sekošanai un citu 

informāciju ievietošanā; 

-Sagatavot akadēmisko personālu darbam e-vidē, informēt par 

mācību metodes pielietošanu e-vidē, 

izstrādājot patstāvīgos darbus, seminārus u.c. aktivitātes e-vidē; 

- Sniegt konsultācijas studentiem un  akadēmiskajam personālam 

e-vides jautājumos; 

- Reģistrēt studentus un akadēmisko personālu e-vidē; 

-  Kontrolēt studentu aktivitātes e-vidē; 

- Sagatavot, nodrošināt  kvalifikācijas eksāmena testu e-vidē; 

Direktora vietnieks 

zinātnes darbā 

1 -nodrošināt pētījumu un studiju programmu īstenošanu, pildot 

koledžas kopējos uzdevumus un ievērojot koledžas darbības 

principus; 

-koordinēt zinātnisko un pedagoģisko darbību; 

-pārstāvēt koledžu citās organizācijās, institūcijās, īstenojot 

zinātnisko un profesionālo sadarbību; 

Direktora vietnieks 

studiju darbā 

1 -Veikt direktora vietnieka darbu un palīdzēt direktoram vadīt 

koledžu; 

-Bez īpaša pilnvarojuma pieņemt lēmumus par savā kompetencē 

esošajiem jautājumiem, ja šajos jautājumos nav nepieciešama LU 

Senāta, LU rektora vai koledžas padomes, vai direktora 

piekrišana; 

-Nodrošināt studiju programmu īstenošanu, pildot koledžas 

kopējos uzdevumus un ievērojot koledžas darbības principus; 

-Koordinēt  pedagoģisko darbību; 

-Pārstāvēt koledžu citās organizācijās, institūcijās, īstenojot 

zinātnisko un profesionālo sadarbību; 

-Uzturēt attiecības ar juridiskajām un fiziskajām personām; 

-Izstrādāt un pieņemt savu uzdevumu veikšanai iekšējos 

normatīvos aktus; 

2.1. -Pildīt citus saistošajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus 

Erasmus programmas 

un izglītības projektu 

vadītājs 

1 -Nodrošināt Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

dalību Mūžizglītības programmā Erasmus apakšprogramma – 

Eiropas Savienības programma mobilitātei un sadarbībai 

augstākajā izglītībā. 

-Nodrošināt Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

līdzdalību citu augstskolu, institūciju projektos, sagatavojot, 

iesniedzot pieteikumu un  nepieciešamo dokumentāciju. 

-Nodrošināt Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

dalību starpvalstu sadarbības projektā Nordplus Augstākās 

izglītības programmā sagatavojot, iesniedzot pieteikumu un  

nepieciešamo dokumentāciju. Dalības apstiprināšanas gadījumā 
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nodrošināt īstenošanu. 

-Nodrošināt Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

dalību Mūžizglītības programmā Leonardo da Vinci partnerības 

projekti (Partnerships) sagatavojot, iesniedzot pieteikumu un  

nepieciešamo dokumentāciju. Dalības apstiprināšanas gadījumā 

nodrošināt īstenošanu. 

-Nodrošināt Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

dalību Eiropas Savienības mobilitātes un sadarbības augstākajā 

izglītībā Erasmus IP Rainbow programmā veicot ar projekta 

īstenošanu saistītās darbības. 

-Nodrošināt projektu īstenošanu, pieteikumu sagatavošanu un 

iesniegšanu, plānošanu, koordinēšanu un kontroli; nepieciešamo 

materiālo un finanšu resursu plānošanu; projektu gaitā radušos 

problēmu risināšanu; projektiem atbilstošas informācijas un datu 

ievākšanu, izpēti un analīzi; veikt ar projektiem saistīto normatīvo 

aktu, dokumentu izstrādi, noformēšanu atbilstoši spēkā esošo 

likumu, noteikumu prasībām; sagatavot paredzētos atzinumus un 

ziņojumus; nodrošināt, pārskatu sastādīšanu; projekta komandas 

darba organizēšanu un vadīšanu. 

Katedras vadītājs 1 -Vadīt un nodrošināt . katedras darbu atbilstoši Latvijas Republikas 

likumdošanas un normatīvo aktu prasībām, kā arī Koledžas 

Nolikuma, iekšējo normatīvo dokumentu prasībām; 

-Izstrādāt  katedras  gada,  ceturkšņa  darba  plānu,  atskaites, 

pārskatus u.c. pieprasīto informāciju; veikt gada paveiktā darba 

analīzi; 

-Koordinēt mācībspēku pedagoģisko,metodisko darbu un 

organizatorisko darbu; 

-Regulāri pilnveidot studiju programmu, pārskatīt un sastādīt  studiju 

plānus; 

-Regulāri novērtēt studiju programmas,  analīzēt tās,  apkopot rezultātu 

ikgadējā pašnovērtējuma ziņojumā; 

-Organizēt akreditācijas darba grupu un sagatavot akreditācijas 

materiālus; 

-Sekot studiju kursu atbilstībai studiju programmai un to realizācijai 

atbilstoši sasniedzamajiem studiju rezultātiem; 

-Nodrošināt studiju procesa kvalitātes kontroli; 

-Piedalīties koledžas pamatvirzienu un attīstības stratēģijas   noteikšanā; 

-Informēt un konsultēt studējošos par aktuālajiem studiju jautājumiem; 

-Organizēt kvalifikācijas eksāmena norisi, mācībspēku piesaisti; nozīmēt 

kvalifikācijas darba vadītājus un recenzentus; 

-Piedalīties studiju kalendārā grafika izstrādē; 

-Organizēt prakses veselības aprūpes iestādēs, studentu sadali un 

informēšanu; sagatavot prakšu dokumentāciju; organizēt un vadīt 

prakses aizstāvēšanu; 

-Veidot pozitīvu sadarbības vidi, ievērot saskarsmes 

pamatprincipus, ētiskos aspektus, profesionālās ētikas 

pamatprasības; 

-Pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes apgūstot Latvijas 

un ārvalstu jauno profesionālo informāciju, apmeklējot 

profesionālos seminārus un kursus, iepazīstoties ar jaunākajām 

informācijas tehnoloģijām 

Studiju daļas vadītājs 1 -Izstrādāt studiju procesa stratēģiskās attīstības plānus un sekmēt 
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to īstenošanu; 

-Veikt ar akadēmisko darbību saistīto normatīvu un 

dokumentācijas izstrādi, to izpildes koordināciju, kontroli un 

nodrošināt to tālāko attīstību; 

-Vadīt studiju daļas metodisko darbu; 

-Nodrošināt – 

normatīvo aktu un koledžas administrācijas rīkojumu izpildi 

atbilstoši daļas kompetencei, 

-daļas sadarbību tai noteikto uzdevumu izpildes procesā; 

-studiju procesa nepārtrauktu darbību; 

-plānot, vadīt, organizēt  un  koordinēt  daļas darbu, kā arī  

kontrolēt  daļai uzticēto uzdevumu izpildi;  

-izvērtēt  un  sniegt   informāciju par darbības  rezultātiem; 

-izstrādāt  studiju daļas  darba plānu un kontrolēt izpildi, kā arī   

sagatavot   atbildes dokumentus,   informāciju    pieprasītajām 

atskaitēm, pārskatiem, vēstulēm utml.; 

-iesniegt  priekšlikumus  administrācijai  par  daļas  struktūru,  

darba  organizāciju, darbinieku  amata  pienākumu  apjomu,  

darbības   rezultātiem,   kā   arī darbinieku kvalifikācijas celšanu; 

-veikt akadēmiskā personāla izvēli (t.sk.stundu pasniedzēji) un 

atlasi studiju programmu realizācijai; 

-sadarbojoties  ar  koledžas  katedru  vadītājiem un  akadēmisko 

personālu, t.sk.stundu pasniedzējiem, iegūt  nepieciešamo 

informāciju teorētisko nodarbību  sarakstu, prakšu, eksāmenu  un  

konsultāciju  grafiku izstrādāšanai.  

Studiju metodiķis 2 Sadarboties ar studiju programmas realizācijā iesaistīto personālu 

-Veikt studiju programmas un studentu dokumentācijas lietvedību 

-Sagatavot studentu dokumentāciju un pārskatus par studējošiem 

-Nodrošināt atbalstu studiju procesa nepārtrauktai norisei 

-Koordinēt studējošo uzņemšanas procesu un imatrikulācijas 

kārtību 

-Apkopot, analizēt imatrikulācijas, eksmatrikulācijas rezultātus 

-Studentu un studiju procesa apkalpošana, studentu datu ievade 

datu uzskaites programmā, dokumentu lietvedība: studiju kartes, 

iesniegumi, rīkojumi, studentu informēšana par aktualitātēm utml. 

-Organizēt informatīvus pasākumus 

Bibliotēkas vadītājs 1 -Vadīt un nodrošināt Bibliotēkas darbu atbilstoši Latvijas 

Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām, kā arī 

Koledžas Nolikuma, iekšējo normatīvo dokumentu prasībām; 

-Izstrādāt  Bibliotēkas  gada,  ceturkšņa  darba  plānu,  atskaites, 

pārskatus u.c. pieprasīto informāciju; veikt gada paveiktā darba 

analīzi; 

-Nodrošināt bibliotēkas/ informācijas krājumu, t.i. 

-Atlasīt informācijas resursus, sniegt priekšlikumus grāmatu un 

citu informācijas resursu iegādei bibliotēkā, 

-Regulāri atjaunot Bibliotēkas fondu ar jaunāko literatūru, saistībā 

ar studiju programmām, 

-Vākt, novērtēt, komplektēt un sargāt grāmatas, periodiskos 

izdevumus, bibliogrāfiskās vēsturiskās vērtības un citus 

iespieddarbus; 
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-Noformēt informācijas resursus atbilstoši standartiem, spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem (komplektēt, kataloģizēt, 

sistematizēt, bibliografēt, klasificēt dokumentus un informācijas 

vienības); 

-Veikt elektronisku Bibliotēkas krājuma uzskaiti BIS ALISE, 

nodrošinot elektroniskā kataloga uzturēšanu un ierakstu kvalitāti; 

-Informēt attiecīgās struktūrvienības par datu sistēmas nepilnībām, 

uzlabošanas vēlmēm un prasībām; 

-Sniegt priekšlikumus labvēlīga fizikāli-ķīmiskā režīma 

uzturēšanai Bibliotēkā; -Izstrādāt Bibliotēkas  lietošanas 

normatīvos aktus; 

-Operatīvi un kvalitatīvi sniegt informācijas pakalpojumus 

Bibliotēkas lietotājiem; organizēt informācijas avotu optimālu 

izmantošanu, nodrošinot informācijas kvalitāti un materiālu 

pieejamību; sniegt apmeklētājiem konsultācijas informācijas 

izmantošanā, t.sk. par pieejamo informācijas tehnoloģiju 

izmantošanu; 

Vecākais bibliotekārs 1 -Vadīt un nodrošināt Bibliotēkas darbu atbilstoši Latvijas 

Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām, kā arī 

Koledžas Nolikuma, iekšējo normatīvo dokumentu prasībām; 

-Izstrādāt  Bibliotēkas  gada,  ceturkšņa  darba  plānu,  atskaites, 

pārskatus u.c. pieprasīto informāciju; veikt gada paveiktā darba 

analīzi; 

-Nodrošināt bibliotēkas/ informācijas krājumu, t.i. 

 -Atlasīt informācijas resursus, sniegt priekšlikumus grāmatu un 

citu informācijas resursu iegādei bibliotēkā, 

 -Regulāri atjaunot Bibliotēkas fondu ar jaunāko literatūru, 

saistībā ar studiju programmām, 

 -Vākt, novērtēt, komplektēt un sargāt grāmatas, periodiskos 

izdevumus, bibliogrāfiskās vēsturiskās vērtības un citus 

iespieddarbus; 

-Noformēt informācijas resursus atbilstoši standartiem, spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem (komplektēt, kataloģizēt, 

sistematizēt, bibliografēt, klasificēt dokumentus un informācijas 

vienības); 

-Veikt elektronisku Bibliotēkas krājuma uzskaiti BIS ALISE, 

nodrošinot elektroniskā kataloga uzturēšanu un ierakstu kvalitāti; 

-Informēt attiecīgās struktūrvienības par datu sistēmas nepilnībām, 

uzlabošanas vēlmēm un prasībām; 

-Sniegt priekšlikumus labvēlīga fizikāli-ķīmiskā režīma 

uzturēšanai Bibliotēkā; 

-Izstrādāt Bibliotēkas  lietošanas normatīvos aktus; 

-Operatīvi un kvalitatīvi sniegt informācijas pakalpojumus 

Bibliotēkas lietotājiem; organizēt informācijas avotu optimālu 

izmantošanu, nodrošinot informācijas kvalitāti un materiālu 

pieejamību; sniegt apmeklētājiem konsultācijas informācijas 

izmantošanā, t.sk. par pieejamo informācijas tehnoloģiju 

izmantošanu; 

Galvenais grāmatvedis 1 -Gatavo: 

pārskatus vairākās grāmatvedības jomās, veic tiem nepieciešamos 
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aprēķinus, piedalās un sagatavo gada un ceturkšņa pārskatus, 

pārskatus iestādes vajadzībām un citām institūcijām, nodrošina 

vadībai iesniedzamo pārskatu precizitāti un savlaicīgu 

sagatavošanu, 

nodokļu maksājumu deklarācijas, konsultē par nodokļu un 

maksājumu problēmām koledžas vadību un darbiniekus, 

budžeta ieņēmumu prognožu pārskatus, 

iekšējos normatīvos un metodiskos dokumentus; 

veic: 

nepieciešamos aprēķinus (piemēram, aprēķina pamatlīdzekļu 

nolietojumu, darbinieku algas, nodokļus), 

budžeta sastādīšanu un tā izpildes kontroli, 

pilnu koledžas grāmatvedības uzskaiti , 

naudas līdzekļu plūsmas un grāmatvedības kontroli, kā arī 

konsultē šajos jautājumos citas struktūrvienības, 

analītisko darbu, piem.,grāmatvedības un statistikas pārskatu 

analīzi un atzinumus,  

grāmatveža funkcijas, dziļi pārzinot vairākus apakšnozares 

darbības virzienus; 

analizē finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību plānam; 

organizē: 

inventarizācijas norisi, kopā ar citu struktūrvienību darbiniekiem 

apkopo un analizē inventarizācijas rezultātus, 

iekšējos auditus atbilstoši iekšējā audita standartiem un ētikas 

principiem; 

identificē koledžas iekšējā audita apjomā esošo auditējamo 

sistēmu kopumu; 

nodrošina ES finansēto projektu grāmatvedību; 

kontrolē pārskatus un grāmatvedības reģistrus; 

Vecākais grāmatvedis 1 -Veikt pilnu iestādes finansiālo operāciju uzskaiti galvenā 

grāmatveža vadībā, pamatojoties uz vispārējiem grāmatvedības 

uzskaites principiem; 

-Nodrošināt finanšu informācijas apkopošanu un apstrādi, finanšu 

rādītāju aprēķināšanu un analīzi savas kompetences ietvaros; 

-Izstrādāt priekšlikumus koledžas finansiālās darbības 

pilnveidošanai;  

-Piedalīties budžeta izpildes kontrolē, gada un ceturkšņa pārskatu 

sagatavošanā; 

-Pārbaudīt naudas maksājumus, ienākumus un citu finanšu 

operāciju dokumentu pareizību; 

-Uzskaitīt: 

ilgtermiņa ieguldījumus un krājumus, 

kreditorus; iegrāmatot norēķinus ar kreditoriem, veikt maksājumu 

kontroli, 

pakalpojumu līgumus, kontrolēt to izpildi, veikt debitoru uzskaiti, 

iegrāmatot norēķinus ar debitoriem, sagatavot rēķinus, veikt 

maksājumu kontroli; sekot nodokļu aprēķinu pareizībai; 

regulāri gatavot pārskatus koledžas vajadzībām, Centrālajam 

statistikas birojam, pēc pieprasījuma citām institūcijām; 

apkalpot noguldījumu un norēķinu kontus; veikt maksājumus 

saskaņā ar noteikto procedūru; 
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izpildīt kases operācijas un vienkāršākās valūtas operācijas; 

pārzināt darba samaksas aprēķināšanas principus un aprēķinu 

veikšanu saskaņā ar grāmatvedības metodiku; 

lietot teorētiskās un praktiskās grāmatvedības zināšanas, risinot 

problēmas, kas radušās darba procesā; 

sniegt vispārēju informāciju esošajiem un potenciālajiem 

klientiem un darbiniekiem; 

veikt līdzīga satura uzdevumus. 

Sabiedrisko attiecību 

speciālists 

 -Nodrošināt Koledžas publiskā tēla veidošanu un Koledžas 

darbības popularizēšanu; 

-Sadarbojoties ar visām Koledžas struktūrvienībām nodrošināt 

Koledžas interneta mājas lapas saturiskās un vizuālās informācijas 

koordinēšanu un aktualizēšanu; 

-Organizēt publiskus Koledžas pasākumus, nodrošināt to 

publicitāti; 

-Nodrošināt sadarbību ar masu medijiem; 

-Sagatavot dažādus Koledžas darbību raksturojošus informatīvos 

materiālus (plakāti, bukleti u.c.); 

-Piedalīties dažādās darba grupās, kas saistītas ar Koledžas 

darbību informācijas un komunikācijas jomā; 

-Vadīt Koledžas publicitātes plāna izstrādi un aktualizēšanu un 

koordinēt to ieviešanu, veikt ar to saistītus dažādus uzdevumus; 

-Savas kompetences ietvaros konsultēt par sabiedrisko attiecību 

un publicitātes jautājumiem, tai skaitā par vizuālās identitātes 

prasību ievērošanu; 

Darba aizsardzības 

speciālists 

1 -vadīt (izstrādāt, ieviest, kontrolēt un attīstīt) Rīgas Medicīnas 

koledžas, tās dienesta viesnīcas, ar darba aizsardzības, civilās 

aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības jautājumiem 

saistītos pasākumus, atbilstoši Darba aizsardzības likuma un 

Civilās aizsardzības likuma un uz šo likumu pamata izdoto 

Ministru kabineta noteikumu un citu saistošo normatīvo aktu 

prasībām;   

-veikt dokumentācijas sagatavošanu; 

-nodrošināt  pasākumus, to uzraudzību un kontroli; 

-veikt: 

-darba vides iekšējo uzraudzību, risku novērtēšanu, 

-nepieciešamās instruktāžas un apmācības, kā arī 

ievadinstruktāžas jaunpieņemtajiem darbiniekiem;  

-apkopot ar darba aizsardzības jomu saistīto informāciju par 

darbiniekiem (norīkošanu uz obligātajām veselības pārbaudēm, 

aizpildot kartes III sadaļu „Darba devējas veiktie pasākumi 

atbilstoši obligātās veselības pārbaudes atzinumā norādītajam” 

u.c.); 

Personāla speciālists  -Izstrādāt iekšējos normatīvos aktus personāla jautājumos; 

-Noformēt darba attiecības ar personālu, sagatavot ar personālu 

saistītos dokumentus un līgumus, regulāri aktualizējot personāla 

informāciju; 

-Sagatavot darbinieku darba līgumu grozījumus, vienošanos par 

papildus darbu projektos u.c. 

-Uzturēt un kārtot personāla lietas un personāla lietvedību 

atbilstoši esošajiem normatīvajiem aktiem; 
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-Izvērtēt sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un 

to atbilstību tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem; 

-Pārbaudīt dokumentu atbilstību darba tiesisko attiecību 

regulējošajiem LR, LU un LU RMK  normatīvajiem dokumentiem 

-Veikt personāla atlasi, vērtēt kandidātus. 

-Sagatavot rīkojumu projektus personāla jautājumos; 

-Ievadīt un aktualizēt datus par personālu Tildes Jumis datu bāzē, 

kā arī sniegt nepieciešamās  ziņas VID un sagatavot standarta 

pārskatus par personālu, kā arī cita veida atskaites un pārskatus; 

-Apkopot un analizēt informāciju par personālu un sniegt 

nepieciešamo informāciju par vakantajiem amatiem; 

Lietvedis 1 -Nodrošināt dokumentu oriģināla un to atvasinājumu juridisko 

spēku, noformējot tos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas 

nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas, lietvedības 

kārtību, valodas lietošanas prasības. 

-Noformēt koledžas (organizatoriskos, rīkojuma, izziņu un 

pārskatu, sarakstes) dokumentus, izmantojot biroja tehniku.  

-Iesaistīties, savas kompetences ietvaros, dokumentu (izziņu, 

sarakstes,  pārskatu,  organizatorisko,)  u.c. koledžas materiālu  

sagatavošanā, iesniegšanai citām institūcijām. 

-Sagatavot atbildi uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem, 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

-Izstrādāt koledžas, lietvedības instrukciju, lietvedības amata un 

darba aprakstu, koledžas un atsevišķa dokumenta veida veidlapas 

un to aizpildīšanas paraugus. 

-Apliecināt koledžas dokumentu atvasinājumu pareizību atbilstoši 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

-Veikt sēžu, sapulču, sanāksmju u.c. pasākumu sagatavošanu un  

protokolēšanu. 

Arhīvists  Veikt: 

-dokumentu vērtības ekspertīzi, sadarbojoties kopā ar ekspertu 

komisiju; 

-dokumentu grupēšanu pastāvīgi, ilgtermiņa un īslaicīgi 

glabājamos dokumentos; 

-lietu noformēšanu, iešūšanu; 

-glabājamo lietu inventarizācijas akta sastādīšanu; 

-vēsturiskās izziņas sastādīšanu; 

-aprakstu sastādīšanu un saskaņošanu ar LVA; 

-dokumentu sistematizāciju un to apstrādi; 

-dokumentu glabāšanas režīma kontroli; 

-dokumentu pareizu izvietošanu arhīvā.             

-Sekot lietu fiziskam stāvoklim. 

-Nodrošināt: 

-lietu izsniegšanu, 

-pastāvīgi glabājamo dokumentu sagatavošanu un nodošanu valsts  

arhīvam noteiktos termiņos, 

-arhīvā pieņemto dokumentu saglabāšanu, 

-izziņu sagatavošanu un izsniegšanu, pamatojoties uz arhīvā esošo 

informāciju. 

-Sniegt metodisko palīdzību struktūrdaļām. 

Administratīvi 1 -Nodrošināt ēku, telpu, teritorijas uzturēšanu tehniskā un estētiskā 
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saimnieciskās daļas 

vadītājs 

kārtībā: 

-koordinēt un vadīt, saimniecisko personālu, nosakot to darba 

uzdevumus, kontrolēt darba kvalitāti, 

-organizējot darbu izpildi, noteikt izpildītājus, sastādīt darbu 

grafikus, 

-plānot izmaksas, darbu izpildi un darba laika uzskaiti, kā arī 

sagatavot atskaites par paveikto darbu; 

-uzskaitīt pamatlīdzekļus un mazvērtīgo inventāru; 

-saņemt materiālās vērtības - pamatlīdzekļus, inventāru un 

materiālus, uzglabāt tās noliktavā un izsniegt uz noformētu 

nodošanas dokumentu (pavadzīmju) pamata, pret parakstu 

atbildīgajām personām; 

-sagatavojot dokumentus nodrošināt to juridisko spēku, 

noformējot tos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka 

dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas, lietvedības kārtību, 

valodas lietošanas prasības; 

Administratīvi 

saimnieciskās daļas 

vadītāja vietnieks 

1 -nodrošināt operatīvās uzskaites informācijas apkopošanu, 

apstrādi, un analīzi savas kompetences ietvaros; 

-izstrādāt priekšlikumus koledžas finansiālās un saimnieciskās 

darbības pilnveidošanai;  

-uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus un krājumus saskaņā ar 

normatīvajiem dokumentiem, 

-kārtot lietvedību struktūrvienības ietvaros; 

-regulāri gatavot pārskatus koledžas vajadzībām,  pēc 

pieprasījuma citām institūcijām; 

-sistematizēt un apstrādāt informāciju par materiālu un inventāra 

kustību; 

-piedalīties pamatlīdzekļu un inventāra  tehniskā stāvokļa 

novērtēšanā; 

- veikt krājumu analītisko uzskaiti; 

-lietot teorētiskās un praktiskās grāmatvedības zināšanas, risinot 

problēmas, kas radušās darba procesā; 

-sniegt vispārēju informāciju esošajiem un potenciālajiem 

klientiem un darbiniekiem; 

-veikt iepirkumu speciālista pienākumus inventāra, materiālu, 

pakalpojumu iegādē: 

-sagatavot dokumentāciju atbilstoši izvēlētajai iepirkuma metodei, 

-nodrošināt konkursa nolikuma un darba uzdevuma sastādīšanu, 

-analizēt un nodrošināt iepirkuma procesa atbilstību likumam, 

-sagatavot iepirkuma līgumu,  

-kontrolēt piegādātāju, izpildītāju saistību izpildi,  

-atbilstoši kompetencei sniegt konsultācijas citām 

struktūrvienībām. 

 

 

 


