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Studiju virziena raksturojums
1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar LU kopējo stratēģiju
Latvijas Universitātes Veselības aprūpes virzienā (studiju programmu padomes nosaukumi:
veselības zinātņu, optometrijas, bioloģijas un starpaugstskolu (LU, LLU, RSU) “Uzturzinātnes”
programmas padome) iesaistīto studiju programmu

(otrā līmeņa profesionālā augstākās

izglītības studiju programma „Ārstniecība”, bakalaura studiju programma „Farmācija”, maģistra
studiju programma „Farmācija”, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
„Māszinības”, maģistra studiju programma „Māszinības”, bakalaura studiju programma
„Optometrija”, profesionālā maģistra studiju programma „Optometrija”, profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programma „Radiogrāfija”, starpaugstskolu akadēmiskā maģistra
studiju programma „Uzturzinātne”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programma „Medicīna”, doktora studiju programma „Medicīna un farmācija”) saturs, struktūra
un attīstības plāns ir saskaņoti ar LU un iesaistīto Medicīnas, Bioloģijas, Ķīmijas, Fizikas un
matemātikas fakultāšu stratēģiju, kā arī “Uzturzinātnes” programmai arī ar sadarbības augstskolu
(LLU un RSU) stratēģiju, kā arī seko Veselības aprūpes virziena izglītības tendenču attīstībai
Latvijā un Eiropā (piedalīšanās starptautisko asociāciju AMEE, WFME, projektu MedNatNet,
PHARMINE 1 un 2, PVO un UEMS starptautisku organizāciju darbā). Studiju virziens
Veselības aprūpe apvieno dažāda līmeņa

studiju programmas Latvijas veselības aprūpes

sistēmas speciālistu sagatavošanā. LU Veselības aprūpes studiju virziena realizācijā tiek ņemts
vērā darba tirgus pieprasījums un pētījumi, un tas funkcionē saskaņā ar LU
Stratēģisko plānu

izstrādāto

līdz 2020. gadam, nodrošinot veselības aprūpes virziena kvalitatīvu

realizācijas izpildi: veicina kopējo studiju virziena attīstību, konkurētspēju un kvalitāti,
nodrošina studiju un pētniecības procesu, fokusējoties uz zinātniski tehniskajiem atzinumiem
virzienā kopumā, resursu pārvaldību, sadarbību ar citām augstskolām un darba devējiem.
Veselības aprūpes virzienā iesaistīto studiju programmu definētie mērķi, uzdevumi un
attīstības virziens atbilst LU (“Uzturzinātnes” programmai arī ar LLU un RSU) attīstības
stratēģiskajā plānā līdz 2020. gadam formulētajai misijai: darba tirgum sagatavot nepieciešamos
augsti profesionālus veselības zinātņu speciālistus (ārstus, farmaceitus, radiologus, optometrus,
uzturzinātņu speciālistus, ārstus – speciālistus, zinātņu doktorus u.c.) un nodrošināt plašu
pieejamību zinātnes progresā balstītai bakalaura, maģistra, doktorantūras studiju un rezidentūras
programmām. LU Veselības aprūpes virzienā iekļauto studiju programmu zinātniskais potenciāls
dos ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgstspējīgā attīstībā.
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LU Stratēģiskās plānošanas redzējums paredz, ka LU

ir viena no vadošajām zinātnes

universitātēm Baltijas reģionā un ieņem atzītu vietu starp Eiropas universitātēm, tādejādi tiek
sekmēta akadēmiskā un pētnieciskā personāla vietējas un starptautiskas nozīmes zinātnisku
pētniecības projektu vadīšana un līdzdalība (LZP, ES struktūrfondu, ERAF, HORIZON u.c.),
studējošo piesaiste pētniecības projektiem, studentu un docētāju līdzdalība ar zinātnisko darbu
tēzēm starptautiskas un vietējas nozīmes konferencēs un semināros, zinātnisku publikāciju
publicēšana starptautiski citējamos izdevumos, kā arī turpināta ārvalstu vieszinātniekus un
vieslektoru (viesprofesoru u.c.) piesaiste Veselības aprūpes virzienā esošajās studiju
programmās. Tiek veicināta virzienā iesaistītā akadēmiskā un pētnieciskā personāla mobilitāte,
kā rezultātā arī tiek paplašināta starptautiskā sadarbība ar profesionālajām organizācijām un
asociācijām Latvijā un ES, veicināta starptautiska sadarbību ar līdzīgām studiju programmām.
Veselības aprūpes virziena docētāji veido ciešu sadarbību ar darba devējiem un profesionālajām
asociācijām, veicinot un pilnveidojot studējošo, absolventu un darba devēju sadarbību, kā
rezultātā Veselības aprūpes virzienā studējošiem studentiem tiek sniegtas plašas vietējās un
starptautiskās prakses un studiju iespējas Latvijā un arī ārvalstīs.
Veselības aprūpes studiju virziena darbības mērķis ir augsti kvalificētu

profesionāļu

sagatavošana absolvējot attiecīgā līmeņa studijas programmas. Vairākas studiju virziena studiju
programmas veido studiju procesa tālākas izglītošanās loģisku pēctecību, piem. ārsta grādu
ieguvušas personas turpina tālākās studijas augstākās profesionālās izglītības studiju programmā
rezidentūrā „ Medicīna” ārsta speciālista kvalifikācijas iegūšanai, vai arī farmācijas maģistra
grādu un ārsta grādu ieguvušas personas turpina studijas doktora studiju programmā.
Veselības virziena mērķis ir kvalitatīvas izglītības iegūšana, kas balstīta uz kompetencēm
un studiju rezultātiem un inovatīvās studiju procesa metožu ieviešana. Kvalitātes progress
virziena ietvaros tiek regulāri apzināts t.sk. virziena studiju programmu studiju kursu saturs tiek
sistemātiski atjaunots; zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana
studiju procesa pilnveidošanai; studiju darba formu un metožu pilnveide un dažādība, liekot
akcentu uz Veselības aprūpes virziena dažādo specialistu specifisko un kopīgo zināšanu, prasmju
un kompetenču attīstīšanu veselības aprūpes virziena dažādajās jomās; ar mūsdienu aparatūru
aprīkota studiju vide, visos virziena programmu kursos tiek intensīvi ieviests MOODLE vides ekursu sistēma un pilnveidota tā

lietošana docētāju-studentu ikdienas komunikācijā, LU

bibliotēkas grāmatu un citu resursu regulāri papildinātie fondi ar jaunākajiem mācību līdzekļiem
un uzziņas materiāliem sniedz studentam atbilstoši mūsdienīgu studiju kursu apmācību. LU
virziena ietvaros studiju process, tā attīstības tendences regulāri tiek analizētas un apspriestas,
ieskaitot studiju skaita dinamiku, atskaitīto īpatsvaru, absolventu tālākizglītību un nodarbinātību;
akadēmiskā personāla iesaisti, finanses, pētniecību un infrastruktūru. Tiek analizēta un apspriesta
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citu reģionā pastāvošo studiju programmu pieredze, veikts salīdzinājums starptautiskās
sadarbības ietvaros.
Studējošo iegūtās kompleksās prasmes Veselības aprūpes virziena ietvaros ietver:
teorētisko zināšanu apgūšanu (jaunākie sasniegumi veselības aprūpes virzienā pasaulē), praktisko
iemaņu apgūšanu, personības izaugsmi (studejošā pieredzes un sasniegumu izaugsme studiju
gaitā), kā arī veselības aprūpes speciālista cienīgu (profesionālu) attieksmju un vērtību sistēmu
apgūšanu.
LU akadēmiskā personāla paaudžu maiņas nodrošināšanai, tiek veikta mērķtiecīga jaunāko
pasniedzēju sagatavošana no spējīgāko studentu vidus. LU attīstības stratēģija ir vērsta uz jauno
zinātņu doktoru iesaisti akadēmiskajā darbā, ko nodrošina veselības aprūpes virzienā esošā
rezidentūras un Medicīnas un Farmācijas doktora studiju programma, kas ir turpinājums
maģistra vai profesionālajai studiju programma. Lielākā daļa jauno zinātņu doktoru (22), kas
pabeiguši LU Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmu un aizstāvējuši disertāciju,
šobrīd ir medicīnas fakultātes docētāji, kas nodrošina paaudžu maiņu un jaunāko tehnoloģiju un
zinātnisko iespēju pielietošanu LU veselības aprūpes virziena studiju darbā. Virziena doktora
studiju programmas realizācija ļauj sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus veselības aprūpē,
kas spēj patstāvīgi veikt oriģinālu nozīmīgu zinātnisku pētījumus un sniegt savas zināšanas un
prasmes studējošajiem. Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmā studē arī jaunie
speciālisti no citām studiju programmām, piemēram, biologi, kas veic pētījumus biomedicīnas
virzienos, kas nodrošina LU ietvaros un plašākā perspektīvā veicināmo

starpdisciplināro

sadarbību. Optometrijas bakalaura un maģistra studijas akadēmiski tiek turpinātas fizikas doktora
programmas kā studijas medicīniskajā fizikā. Pēdējos gados medicīniskās fizikas doktora
programmu ir pabeiguši un doktora grādu ieguvuši četri doktoranti, kas patlaban papildina
akadēmisko personālu. LU Veselības aprūpes virzienā iekļaujas stratēģiski veidota integrēta
studiju programma - Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma ”Uzturzinātne”
(45722) Veselības zinātnes maģistra grāda uzturzinātnē iegūšanai. Programma, kuru kopā īsteno
mediķi, farmaceiti, biologi, ķīmiķi, fiziķi un pārtikas un uztura zinātnieki aptver fizioloģiskos,
bioķīmiskos aspektus, klīniskās uztura zinātnes jaunākos sasniegumus, medicīnas zinātnes
nozares un uztura mijiedarbību, pārtikas un uztura politiku, pārtikas un pārtikas ražošanas
drošumu. Vairāki “Uzturzinātnes” programmas absolventi turpina studijas LU un RSU
medicīnas doktorantūrās, LLU Pārtikas zinātnes doktorantūrā, LU Dabaszinātņu (bioloģijas un
ķīmijas doktorantūrās) un ārvalstu (Kauņas un Talinas universitāšu) doktorantūrās. LU Veselības
virziena ietvaros tiek veicināta sadarbības turpināšana un pilnveidošana ar medicīnas koledžām
(piem. LU Radiogrāfijas profesionālā bakalaura studiju programma un LU P.Stradiņa medicīnas
koledžu) un augstskolām Latvijā un ārsvaltīs. Veselības aprūpes virzienā norit veiksmīga
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studējošo piesaiste kā arī ārvalstu studentu īpatsvars pieaug katru gadu, kas arī ir viena no LU
kopējās stratēģijas uzdevumiem.
Arvien vairāk Veselības aprūpes studiju virziens kļūst par interdisciplināru nozari, kurā
kopā strādā ne tikai mediķi un famaceiti, bet arī biologi, ķīmiķi, fiziķi. Sadarbība starp Latvijas
Universitātes fakultātēm, ļauj pilnvērtīgi attīstīt studiju programmas studija virziena ietvaros,
izmantojot kopējos universitātes resursus, gan studiju procesā, gan arī studējošo zinātniskajā
darbā.
Veselības aprūpes studiju virziena studiju programmu absolventi spēj veiksmīgi startēt
darba tirgū, kā arī papildināt akadēmisko mācībspēku rindas, turpināt darbu zinātnes jomā un
uzņemties atbildību strādājot vadošā amatā savā nozarē.
2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas
Republikas interešu viedokļa
Latvijas Universitātes Veselības aprūpes studiju virzienā ir koncentrējies augsti kompetents
akadēmiskais, profesionālais un zinātniskais potenciāls, kas nodrošina augstas kvalitātes studijas
veselības aprūpē visos līmeņos – profesionālajā līdzdiploma izglītībā, doktorantūras studijās,
rezidentūras studijās, kā arī mūžizglītībā.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Ārstniecība”
(42721)
Studiju programma pilnībā atbilst EK Direktīvai 2005/36/EC, LR likumam „Par
reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu (2006.g. 29.novembris), kā
arī MK noteikumiem Nr. 315 „Izglītības programmu minimālās prasības ārsta kvalifikācijas
iegūšanai (2002. g. 23, jūlijā) ar grozījumiem MK noteikumi Nr. 196 (2009.g. 24. februāris), kā
arī ārsta profesijas standartam. Studiju programmas studiju kursu saturs pilnībā pakārtots un
atbilst ārsta profesijas standarta prasībām: pacienta izmeklēšana, novērtēšana, diagnosticēšana,
ārstēšana, patoloģisko procesu, kritisko un terminālo stāvokļu pārzināšana, neatliekamās
palīdzības sniegšana, medicīnisko metožu pārzināšana, ārstniecisko darbību veikšana atbilstoši
slimību, patoloģisko procesu, kritisko un terminālo stāvokļu diagnozēm, ārstēšana, ģimenes
medicīna, slimību profilakse, ekspertīze, darbs informatīvajā vidē, profesionālā mūža izglītība,
darba plānošana, sadarbība, ārsta ētika, kontaktēšana valsts valodā un svešvalodās. Absolūts
vairums otrā līmeņa ārstniecības programmas absolventu iestājas rezidentūrā vai doktorantūrā
(ne mazāk kā 95%), gala rezultātā kļūstot par docētājiem, aktīviem pētniekiem vai praktiskajiem
ārstiem ar iesaisti pēc diploma izglītībā un pētniecībā. Valsts nozīmes pētījumu centra izveide
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stimulēs translācijas pētījumu rezultātu pārnesi praktiskajā medicīnā un studijās, kā arī apliecina
nepieciešamību pēc profesionāļiem.
Apkopotie dati par LU studējošiem ārzemju studentiem norāda, ka Latvijas Universitātes
Veselības aprūpes studiju virzienā ietilpstošā studiju programma „Ārstniecība” ir nozīmīgākais
un nepārtrauktā attīstībā esošs Latvijas izglītības eksporta produkts.
Medicīnas studijas Latvijas Universitātē ir veselības zinātņu studiju pamatsastāvdaļa, bez kuras
nav iedomājama klasiskas universitātes izglītības komplekss. Topošo ārstu izglītošanā ir iesaistīti
ne tikai Medicīnas fakultātes, bet arī citu LU fakultāšu mācību spēki, tādejādi nodrošinot dažādu
apakšnozaru augsti profesionālu mācībspēku iesaisti topošo ārstu augsti kvalificētā sagatavošanā.
Latvijas Republikas interešu viedokļa ir būtiski palielināt speciālistu skaitu ar visaugstākā līmeņa
kvalifikāciju kopumā, jo īpaši prioritārajās un pieprasītākajās darba tirgus nozarēs. Statistiskie
skaitļi norāda, ka Latvijā ir augsts pirmspensijas un pensijas vecuma ārstu skaits, aktīva ārstu
izbraukšana uz citām valstīm, ārstu trūkums valsts rajonos, krasi nepietiekošs ārstu skaits
noteiktās specialitātēs, kas jāattīsta, kā arī ņemot vērā Latvijas veselības aprūpes specifiskās
īpatnības (liels vecu cilvēku īpatsvars, augsta mirstība kardiovaskulāro slimību, onkoloģisko
slimību grupās, augstas hronisko slimību ārstēšanas izmaksas, zema dzīves kvalitāte relatīvi
daudzām hronisko slimnieku grupām, t.s., psihiatrijas pacientiem; nepieciešamība sagatavot
ģimenes ārstus, geriatrus, reimatologus, ortopēdus, bērnu psihiatrus u.c.) rada īpaši augstu
nepieciešamību sagatavot mūsdienīgi izglītotus ārstus.
Tādējādi nepieciešamība pēc ārstniecības studiju programmas Latvijas Universitātē no Latvijas
valsts interešu viedokļa ir cieši saistīta ar medicīnas studiju eksistenci un attīstību valstī.

Bakalaura studiju programma „Farmācija” (43725)
Maģistra studiju programma „Farmācija” (45725)
Latvijas Farmaceitu biedrība (LFB) sagatavojusi ziņojumu VM par cilvēkresursu
trūkumu nozarē, kurā definē šādas problēmas farmācijas nozarē: 1) speciālistu „novecošanas”
problēma, 2) farmaceitu trūkums atsevišķos reģionos (Kurzeme, Zemgale u.c.), 3) stipri
apgrūtināta primārās veselības un farmaceitiskās aprūpes pieejamība, 4) jauno speciālistu
nevēlēšanās strādāt aptiekā, jo nav nodalīta farmaceita un farmaceita asistenta kompetence,
atalgojums nav atbilstošs iegūtajai kvalifikācijai, nav definēta aptiekas licences turētāja atbildība,
jaunie speciālisti nesaskata iespēju sevi realizēt profesionāli, nesaskata profesionālas izaugsmes
iespējas, nav iespējas veidot savu uzņēmumu 5) specializācijas sistēmas trūkums, kas
nodrošinātu arī regulāru citās darba vietās (ne aptiekā) strādājošo speciālistu kvalifikācijas
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atbilstību, tās pilnveidi (http://www.farmacija mic.lv/main/zinasaw/5_1/6423/08. Augstāk
definētie punkti ir cieši saistīti ar farmācijas nozares attīstības perspektīvu Latvijas Republikā.
Farmācija vairākus gadus ir bijusi atsevišķi izdalīta valsts ekonomikas attīstības nozare un pēdējā
laika prioritāro virzienu sarakstā ir iekļauta sabiedrības veselības ietvarā. Studiju programmu
perspektīvais novērtējums no Latvijas Republikas interešu viedokļa liecina, ka Latvijas darba
tirgū ir patstāvīgi vajadzīgi jauni farmaceitu kadri. 2014. g. 22. maijā prof. R. Muceniece
Latvijas Darba devēju konfederācijas sanāksmē sniedza pārskatu par LU MF iesaistīšanos jaunu
farmaceitu sagatavošanā “Prasības farmācijas studiju programmā (atbilstība ES direktīvai un
visiem citiem reglamentēto profesiju izglītības programmu normatīvajiem dokumentiem). Kopš
2005. gada 264 farmācijas maģistri ir absolvējuši LU un no tiem apmēram 70% strādā aptiekās.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Māszinības”
(42723) un Maģistra studiju programma „Māszinības” (45723)
Perspektīvā Latvijā vēl joprojām trūkst māsas, jo jāņem vērā, ka aprūpes personu
kapacitāte, vecuma struktūra un reģionālais izvietojums ilgtermiņā var apdraudēt kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
Kā pozitīvu ievirzi sadarbībā ar darba devējiem un ar Latvijas Māsu asociāciju un māsu
profesionālajām apvienībām, var atzīmēt māsu pamatspecialitāšu standartu un vadlīniju izstrādi
un apstiprināšanu Izglītības un zinātnes ministrijā. Šie standarti nosaka māszinību speciālista
profesionālās kompetences robežas, zināšanu un prasmju kopumu, kas iegūstamas profesionālajā
augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Māszinības”
Izpildot programmas prasības, students iegūst teorētiskās zināšanas, profesionālās prasmes un
kompetenci veselības aprūpes jomā, kā arī profesionālo kvalifikāciju vienā no septiņām
pamatspecialitātēm. Iegūtā izglītība profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju
programmā „Māszinības” kā profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un kvalifikācija
vienā no pamatspecialitātēm (bērnu aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās
un neatliekamās aprūpes māsa, operāciju māsa, ambulatorās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes
māsa, garīgās veselības aprūpes māsa) sniedz iespējas studēt tālāk arī maģistratūras programmā,
kā rezultātā Latvijas Republikas darba tirgum tiek sagatavoti nepieciešamie 2 līmeņa speciālisti.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Medicīna” (48721)
Latvijas valsts veselības aprūpē šobrīd strādā daudz pirmspensijas un pensijas vecuma
speciālistu. Tiek paredzēts krass veselības aprūpes speciālistu trūkums valstī, kad uzlabojoties
valsts iedzīvotāju ekonomiskajai situācijai, pensijas vecuma speciālisti savas darba gaitas varētu
beigt. Īpaši smagi kadru trūkumu izjūt reģionālās ārstniecības iestādes, jo jaunie profesionālo
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kvalifikāciju ieguvušie ārsti paliek strādāt Rīgā, Pierīgā, kā arī privātās ārstniecības iestādēs. LR
Veselības Ministrijā tika izstrādāts cilvēkresursu attīstības plāns, atbilstoši kuram tiek plānotas
studiju vietas rezidentūrā par valsts budžeta finansējumu. Jauno speciālistu sagatavošanā valsts
budžeta finansu piešķiršanas kārtību regulē gan Izglītības un zinātnes ministrija (programmai
Ārstniecība), gan Veselības ministrija (programmai Medicīna), kaut arī programmas ir secīgi
pakārtotas viena otrai. Jaunais speciālists tikai ar ārsta grādu, bez rezidentūrā iegūtas ārsta
speciālista kvalifikācijas, diemžēl, savu profesionālo darbību pilnvērtīgi uzsākt nevar, jo var
strādāt tikai ārsta stažiera (ārsta palīga) statusā. Tādejādi, valsts līmenī ir nepieciešams adekvāts
studējošo skaita plānojums, lai pabeidzot ‘Ārtsniecības’ programmas studijas un iegūstot ārsta
grādu būtu pietiekošs valsts budžeta finansēto vietu skaits rezidentūrā. Tādā veidā iespējams
samazināt zinošāko un augstāk kvalificēto jauno speciālistu, kuri ieguvuši augsti kvalificētu
izglītību Latvijas Universitātē, aizplūšanu uz turpmākām izglītības studijām vai darba
meklējumos ārvalstīs.

Doktora studiju programma „Medicīna un farmācija” (51721)
No Latvijas Republikas interešu viedokļa ir būtiski palielināt speciālistu skaitu ar visaugstākā
līmeņa kvalifikāciju, kas ir iespējams veicinot doktora studiju programmu attīstību. Pielietojot
iegūtās zināšanas un prasmes, jaunie zinātnieki dos ieguldījumu veselības aprūpes visos etapos,
gan arī zinātnē un izglītībā.
Salīdzinājumā ar citām valstīm, Latvijā ir ļoti mazs ārstu skaits, kas ir ieguvuši medicīnas
zinātņu doktora grādu. Iemesli ir dažādi, piemēram, zemais ārsta profesijas prestižs un
atalgojums, kas veicina talantīgāko speciālistu došanos darbā uz augstāk attīstītām valstīm,
zinātņu doktora grāda iegūšana nav saistīta ar atalgojuma palielināšanu ārstniecības iestādēs u.c.
Promocijas darbs klīniskajās disciplīnās jāizstrādā paralēli ikdienas darbam klīnikā, jo trīs gadu
pārtraukums tīri zinātniskai darbībai būtu risks zaudēt darba vietu klīnikā un faktiski nebūtu
iespējamas zemā atalgojuma (stipendijas) dēļ. Minētie apstākļi Latvijā ievērojami ierobežo
medicīnas doktora studiju programmas absolventu skaitu.
Tā kā medicīniskie pakalpojumi un izglītības piedāvājums medicīnas un farmācijas nozarē
arī ir uzskatāmi par preci ar pievienotu vērtību, tad no Latvijas valsts interešu viedokļa ir būtiski
palielināt speciālistu skaitu ar visaugstākā līmeņa kvalifikāciju, kas spētu piedāvāt konkurēt
spējīgus pakalpojumus Latvijas un pasaules tirgū.
Būtiskākie faktori, kas veicinātu augsta līmeņa speciālistu apmācību, ir palielināts doktora
studiju programmas finansējums, lielāks budžeta vietu skaits, motivēti studējošie un uzlaboti
doktorantu zinātniskā darba apstākļi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu ir panāktas
pozitīvas pārmiņas, ieviešot 7 jaunas budžeta apmaksātas studiju vietas.
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Bakalaura studiju programma „Optometrija” (43722)
Profesionālā maģistra studiju programma „Optometrija” (47722)
Ik dienas primārās redzes aprūpes speciālistu optometristu un optikās strādājošo acu ārstu
redzes lokā nonāk aptuveni 500 - 700 pacientu. Gada laikā izmeklējumu apjoms ieskaitot
poliklīniku pacientus ir aptuveni 200 līdz 300 tūkstoši cilvēku. Pieaugot redzes slodzei tuvos
attālumos (viedtālruņi, plaukstas datori, elektroniskās grāmatas u.c. ierīces) ir sagaidāms, ka
nepieciešamība pēc primārās redzes pakalpojumiem pieaugs. Tādejādi profesionālo optometristu
sagatavošana Latvijas Universitātē noteikti jāturpina kā arī valsts interesēs ir valsts dotēto studiju
vietu skaita palielināšana optometrijas profesionālajā maģistra programmā un turpmāka augsti
kvalificētu speciālistu sagatavošana.
Lai nodrošinātu primārās redzes aprūpes darba tirgus pieprasījumu abās programmās tiek
piedāvātas arī nepilna laika neklātienes studijas gan latviešu gan arī angļu valodā. Patlaban angļu
valodā programmās ir reģistrējušies 18 ārvalstu studenti. Tas apliecina, ka arī optometrijas
studiju programmu piedāvājums ir Latvijas eksporta prece.
2013. gadā Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā ar abu ir pabeigts ERAF finansēts
projekts par skolēnu redzes epidemioloģisku novērtējumu. Tas ir pirmais šāda apjoma redzes
izpētes projekts Latvijā. Projektā ir noteiktas redzes funkcijas vairāk nekā 12 000 Rīgas skolēnu,
tā rezultātā pieteikts patents redzes skrīninga ierīcei, izdoti divi mācību līdzekļi.
Studiju programmu novērtējums no Latvijas Republikas interešu viedokļa (darba devēju
aptaujas, absolventu pieprasījums darba tirgū un optometristu vakanču skaits privātajās optikās)
liecina, ka Latvijas darba tirgū ir patstāvīgi vajadzīgi jauni optometristu kadri.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Radiogrāfija”
(42722)
Radiogrāfijas studiju programmas beidzēji ir pieprasīti darba tirgū: visi studiju
programmas absolventi šobrīd ir 100% nodarbināti un strādā savā specialitātē. Ņemot vērā
joprojām pastāvošo radiogrāfijas profesiju darbinieku novecošanos un nelielo PBSP
„Radiogrāfija” absolventu skaitu, Latvijas Republikas interesēs ir turpināt šo speciālistu
sagatavošanu.

Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma „Uzturzinātne” (45722)
LU Veselības aprūpes virzienā iekļaujas stratēģiski veidota integrēta studiju programma Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma ”Uzturzinātne” (45722) Veselības
zinātnes maģistra grāda uzturzinātnē iegūšanai, aptverot fizioloģiskos, bioķīmiskos aspektus,
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klīniskās uztura zinātnes jaunākos sasniegumus, medicīnas zinātnes nozares un uztura
mijiedarbību, pārtikas un uztura politiku, pārtikas un pārtikas ražošanas drošumu. Tā nodrošina
jauno speciālistu zināšanas par cilvēka organisma darbību šūnu, audu un orgānu līmenī, sniedz
izpratni par organismā notiekošajiem bioķīmiskajiem procesiem, pārmaiņām organismā visos
līmeņos slimību gadījumos, cilvēka veselību ietekmējošiem faktoriem un to novēršanas
iespējām.
Tā sagatavo konkurētspējīgus speciālistus sabiedrības veselības attīstības nozarei, kuri
labi pārzin uzturzinātnes teoriju un spēj to izmantot zinātniskos pētījumos un uztura jautājumu
praktiskā risināšanā saskaņā ar ES un PVO (Pasaules Veselības Organizācija) galvenajām
stratēģiskām tendencēm un LR Veselības Ministrijas izstrādātajām sabiedrības veselības
rīcībpolitikas pamatnostādnēm 2011-2017.gadam.
Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” aktualitāti un
nepieciešamību nosaka mūsdienu tendences sabiedrības veselības jomā – sākotnēju slimības
novēršanu, tādejādi samazinot valsts medicīniskās apkalpošanas izmaksas. Latvijā pieaug veco
ļaužu skaits, pieaug iedzīvotāju skaits, kas sirgst ar nesabalansēta un neveselīga uztura izraisītām
slimībām (palielināts ķermeņa svars un aptaukošanās), jauniešu vidū parādās ēšanas traucējumu
izraisītās slimības kā bulīmija, anoreksija, uztura bagātinātāju paplašināts klāsts, dažādas
nekārtnās diētas, veģetārisms utt.) un izmaiņas sociālajā vidē, tādejādi ir nepieciešamība risināt
šos jautājumus valstiskā un starptautiskajā līmenī, izmantojot teorētiskās un praktiskās zināšanas
dažādās ar uzturzinātni saistītās jomās (pārtikas un uztura politika, pārtikas produktu ražošana,
pārtikas mikrobioloģija, pārtikas ķīmija, medicīniskā uztura terapija, sabiedrības veselība, uzturs
cilvēka dzīves laikā u.c. un ēdināšana dažāda vecuma cilvēkiem un dažāda tipa uzņēmumos,
skolās, slimnīcās, pansionātos skolu valdes, slimnīcas, pansionāti u.c.). Programmas aktualitāti
pastiprina nepieciešamība veicināt uzturzinātnes pilnveidošanu Latvijā, veicinot ilgtermiņa
sabiedrības veselības attīstību.

3. Studiju virziena attīstības plāns (norādot mērķus, uzdevumus un darbības to
sasniegšanai, kā arī termiņus un par īstenošanu atbildīgās personas vai
struktūrvienības)
Latvijas Universitātes Veselības aprūpes studiju virziena akadēmiskais personāls un LU
pieejamais infrastruktūras nodrošinājums,

kā arī tā progresīva, nepārtraukta attīstība tuvā

nākotnē sniedz nozīmīgu ieguldījumu Latvijas ekonomikas un sabiedrības veselības ilgtspējīgā
attīstībā, īpaši, ņemot vērā, ka Latvijā pastāv augsta nepieciešamība pēc veselības aprūpes sfērā
strādājošo sastāva atjaunošanas.
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ir
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stratēģiju

(skatīt

http://www.lu.lv/par/dokumenti/strategijas-un-koncepcijas/latvijas-universitates-strategijaspamatnostadnes/), kas paredz, ka 2020. gadam LU ir viena no vadošajām Baltijas reģiona
zinātnes universitātēm un ieņem atbilstošu vietu Eiropas Universitāšu vidū. Veselības aprūpes
studiju virzienā ietilpstošo studiju programmu satura salīdzināšana ar citu augstskolu
programmām dod pārliecību, ka studējošo līdzdiploma izglītībai ir nozīmīga perspektīva. 2009.
gadā Eiropas Universitāšu asociācijas institūciju novērtēšanas programmas eksperti apmeklēja
Latvijas Universitāti, veica LU studiju, pētniecības un attīstības stratēģijas vērtēšanu un atzina to
par perspektīvu un ilgtspējīgu: http://www.lu.lv/par/dokumenti/parskati//.
LU Veselības aprūpes studiju virziena organizācija atbilst LU attīstības mērķiem, kas
paredz klasiskas universitātes harmonisku attīstību. Studiju virziena ietvaros realizējas studiju,
zinātnes un prakses mijiedarbība ar dažādu LU fakultāšu akadēmiskajām aktivitātēm, kam ir
būtiska patstāvīga loma kopējā LU attīstībā.
Veselības aprūpes studiju virziena attīstības un ilgtspējas nodrošinājuma plāns
Akadēmiskā darbība:
1. Studiju virzienā iesaistīto studiju programmu un fakultāšu profesionāla sadarbības,
kvalitātes kontroles un vadības sistēmas pilnveidošana (Bioloģijas, Ķīmijas, Medicīnas, Fizikas
un Matemātikas fakultātes). Atbildīgie par izpildi: prof. I.Rumba-Rozenfelde,
prof. R.Muceniece, lekt. I.Mežiņa-Mamajeva, Dr. A.Požarnova, prof. I.Taivans, prof. I. Lācis,
doc. A. Bajinskis, asoc.prof. I. Jākobsone. Izpildes termiņš: 2015. gada septembris.
2. Studiju virzienā esošo studiju kursu savstarpēja integrācija, t.sk., vertikālā integrācija
fundamentālajās un klīniskajās zinātnēs. Atbildīgais par izpildi: prof. I.Rumba-Rozenfelde,
katedru vadītāji. Izpildes termiņš: 2015. gada septembris.
3. Mācību satura sistemātiska koordinēšana, atjaunošana un pilnveidošana atbilstoši darba
tirgus prasībām un ņemot vērā jaunākos zinātnes sasniegumus. Modernu apmācības pieeju un
pārbaudījumu formu ieviešana, jaunu kursu ieviešanu. Atbildīgie par izpildi: studiju programmu
direktori. Izpildes termiņš: pastāvīgi.
4. Jaunākā docētāju sastāva (asistentu, lektoru, prakses instruktoru) atlase un sagatavošana
akadēmiskajam darbam (doktorantu, post-doktorantu plaša iesaiste docēšanā); vieslektoru
piesaistes aktivizēšana, profesoru un asociēto profesoru sastāva nostiprināšana, pilnveidojot
regulāru mācībspēku tālākizglītības sistēmu. Atbildīgie par izpildi: studiju programmu direktori.
Izpildes termiņš: 2015. gada septembris.
5. Studiju kursu realizācijas daudzveidības paplašināšana, izstrādājot un ieviešot katru gadu
jaunus e-studiju kursus, un aktualizējot un modernizējot jau esošos metodiskos materiālus
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MOODL'e vidē, veidojot materiālus MOODL'e vidē arī angļu valodā. Pabeigt Optometrijas
bakalaura programmas MOODL'e angļu valodas versiju pilnai distances apmācības
nodrošināšanai. Atbildīgais par izpildi: prof. Ivars Lācis. Izpildes termiņš: 2015. gada
septembris.
6. Definēto studija virziena studiju kursu rezultātu monitorēšana atbilstoši jaunākajiem
likumdošanas aktiem, profesionālajiem standartiem. 2014.g. maijā tika pieņemti jauni valsts
izglītības akadēmisko programmu standarti (MK Noteikumi Nr. 240) un pārbaudīts, ka
farmācijas programmas atbilst šiem standartiem.
Atbildīgie par izpildi: studiju programmu direktori. Izpildes termiņš: 2015. gada septembris.
7. Regulāra studiju satura un studiju programmas organizācijas analīze. Atbildīgie par izpildi:
studiju programmu direktori, katedru vadītāji. Izpildes termiņš: 2015. gada septembris.
8. Klīnisko prasmju laboratorijas attīstība. Atbildīgais par izpildi: prof. I.Rumba-Rozenfelde.
Izpildes termiņš: 2015. gada septembris.
9. Mācību prakses attīstība atbilstoši definētajiem mācību rezultātiem.
Atbildīgie par izpildi: studiju programmu direktori, dekāni. Izpildes termiņš: 2015. gada
septembris.
10. Studējošo un akadēmiskā personāla apmaiņas veicināšana dažādās programmās (piem.
ERASMUS). Atbildīgie par izpildi: studiju programmu direktori, ārlietu koordinatori. Izpildes
termiņš: 2015. gada septembris.
11. Innovatīvo pieeju ieviešana medicīnas izglītībā. Atbildīgie: dekāni, studiju programmu
direktori, katedru vadītāji. Izpildes termiņš: 2015. gada septembris.
12. Potenciālo Latvijas studentu izglītošana un piesaiste LU Veselības aprūpes studiju
virziena studijām. Atbildīgie: dekāni. Izpildes termiņš: pastāvīgi.
Lai piesaistītu potenciālos studentus, studiju virziena ietvaros esošā Medicīnas fakultāte ir
izveidojusi Jauno mediķu skolu, kurai ir milzīga popularitāte Latvijas vidusskolēnu vidū.
2010./2011. ak. gadā tajā darbojās 220 vidusskolēni. 2011./2012. ak. gadā - pirmajā apmācības
gadā 144 skolēni, otrajā apmācības gadā 131 skolēns. Turklāt programmas docētāji ir izveidojuši
lekcijas par dažādām veselībai nozīmīgām tēmām un šīs lekcijas tiek nolasītas arī dažādās
Latvijas skolās. Veselības aprūpes studiju virzienā studējošie (konkrētāk ĀPSP studenti) kopā ar
Hanzas Maiznīcu iesaistījušies akcijā par veselīgu uzturu, lasot lekcijas vispārizglītojošās skolās,
kā arī MF studējošo pašpārvaldes vadībā aktīvi iesaistās izstādē „Skola 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014”, pasākumos LU Dārzs / LU Māja, kā arī akcijā „Studenta kurpēs”, LU
Informācijas dienās. LU Veselības aprūpes studiju virziena attīstību garantē stabila pieaugoša
reflektantu interese par studijām un stabils studējošo skaits programmā (īpaši Otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ‘Ārstniecība’), zems eksmatrikulēto
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studentu skaits, augsta mācību spēku profesionālā kvalifikācija (nodrošina LĀB realizētās
sertifikācijas un resertifikācijas procedūras ik pēc 5 gadiem), akadēmiskā kvalifikācija
(profesoru, pārējo docētāju ievēlēšana un pārvēlēšanas). Atbildīgie par izpildi: sabiedrisko
attiecību vadītāji. Izpildes termiņš: 2015. gada septembris.
13. Potenciālo ārvalstu studentu piesaiste LU Veselības aprūpes studiju virziena studijām,
veicot programmas popularizēšanu un sadarbojoties ar ministrijām u.c. organizācijām. Veselības
aprūpes studiju virziena ilgtspēju nodrošina arī tās eksportspēja – pilna laika studenti, pārsvarā
no Eiropas valstīm. Atbildīgais par izpildi: prof. I.Rumba-Rozenfelde. Izpildes termiņš:
pastāvīgi.
14. Veicināt studentu motivēšanu turpināt studijas LU Veselības aprūpes studiju virzienu
pārstāvošās doktora un Otrā līmeņa Augstākā profesionālā studiju programma Medicīna ārsta
speciālista kvalifikācijas iegūšanas studijām. Atbildīgie par izpildi: studiju programmu direktori.
Izpildes termiņš: 2015. gada septembris.
15. Nepieciešamība palielināt nepietiekamo budžeta studējošo vietu skaitu Veselības aprūpes
studiju virziena studiju programmās, tādējādi realizējot studēt gribētāju piesaisti, atbilstoši darba
tirgus prasībām. Atbildīgie par izpildi: studiju programmu direktori. Izpildes termiņš: 2015. gada
septembris.
16. Virziena esošo studiju programmu bilaterāla atzīšana Eiropas Diploma kontekstā
(piem. LU optometrijas profesionālā maģistra diplomu bilaterāla atzīšana Eiropas Optometrijas
Diploma kontekstā un programmas akreditācija Eiropas Optometrijas un Optikas padome), LU
Veselības studiju virziena diplomu atzīšana UK (piem. izmantojot sadarbības projektus ar UK
universitātēm, piemēram Kārdifas universitātes Optometrijas skolu).
Atbildīgais par izpildi: prof. I. Lācis. Izpildes termiņš: 2015. gada septembris.
17. Paplašināt un turpināt sadarbību ar ārvalstu augstskolām, to mācībspēkiem un universitāšu
klīnikām (piem. Universitātes klīnikas P. Stradiņa KUS, Rīgas Austrumu KUS, Bērnu KUS,
kuras nodrošina rezidentu sekmīgu visu nepieciešamo iemaņu un prasmju atbilstoši programmas
un specialitātes prasībām apgūšanu). Atbildīgie par izpildi: studiju programmu un
apakšprogrammu direktori. Izpildes termiņš: pastāvīgi.
18. Turpināt un attīstīt sadarbību ar profesionālām organizācijām, piem. Latvijas Ārstu
biedrību un Latvijas Farmaceitu biedrību, kuras aktīvi piedalās normatīvo aktu izstrādē Latvijas
veselības aprūpē, kā arī veic valsts deleģēto funkciju – ārstu un farmaceitu speciālistu
sertifikāciju. Atbildīgie par izpildi: studiju programmu direktori. Izpildes termiņš: pastāvīgi.
19. Finanšu resursu palielināšana studiju procesa nodrošināšanai: papildus studiju iespēju
piedāvājumi, infrastruktūras izmaksu optimizācija, trešo pušu ziedojumu rosināšana. Atbildīgie
par izpildi: studiju programmu direktori. Izpildes termiņš: pastāvīgi.
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20. Veicināt ciešāku sadarbību starp Latvijas Universitātes Veselības aprūpes studiju virzienu
un ministrijām (Izglītības un zinātnes ministriju, un Veselības ministriju), gan cilvēkresursu
plānošanā valstī, gan jaunu likumdošanas aktu izstrādē vai esošo labojumu veikšanā. Atbildīgie
par izpildi: dekāni, studiju programmu direktori. Izpildes termiņš: pastāvīgi.

Pētniecības darba pilnveidošana:
1. Izglītības pētniecības attīstība, sadarbojoties ar citām programmām universitātē, kā arī
atbilstošajām programmām citās universitātēs. 2013./2014. ak.g. farmācijas programmas
iesaistījušās divos akadēmiskās sadarbības projektos: PHARMINE-II projekts (piedalās 39 ES
universitāšu farmācijas programmas) un The use of medical devices (MDs) and various drugdelivery

products (DDPs) (koordinators Tartu un Helsinku universitātes Farmācijas

fakultātes). Atbildīgie par izpildi: studiju programmu direktori. Izpildes termiņš: pastāvīgi.
2. Doktorantūras studiju attīstība: palielināt doktorantu apmācības iespējas ārzemju augstskolās,
dalību kongresos, konferencēs, semināros, pēcdiploma apmācības kursos u.c.. intensificēt
zinātnisko pētījumu rezultātu publicēšana recenzētos un citētos izdevumos. Palielināt
doktorantu piesaisti pētniecības projektos. Veidot apvienotus mācību un zinātnes projektus ar
ārzemju partneriem, integrējot iegūto pieredzi, rezultātus un zināšanas doktora studiju
programmā. Atbildīgais par izpildi: prof. I.Taivans. Izpildes termiņš: 2015. gada septembris.
3. Doktorantūras vietu skaita palielināšana.
Atbildīgais par izpildi: prof. I.Taivans. Izpildes termiņš: pastāvīgi.
4. Doktorantūras skolas izveide "Redzes zinātnē". Atbildīgais par izpildi: prof. I.Lācis. Izpildes
termiņš: 2015. gada septembris.
5. Finansējumu piesaiste diplomdarbu realizēšanai. Atbildīgie par izpildi: visi mācībspēki.
Izpildes termiņš: pastāvīgi.
6. Dažādot finanšu ieguves avotus pētniecībā: ESF finansējuma piesaiste, starptautiski un
Latvijas granti, piem. LZP). Atbildīgie par izpildi: visi mācībspēki.
Izpildes termiņš: 2015. gada septembris.
7. Docētāju/ vadošo pētnieku ilglaicīga piesaiste studiju virziena studiju un pētniecības darbā.
Piemēram,

2010-2013.g.

perioda

ESF

projekti

„Neiroimūnās

regulācijas

iespējas

neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar jauna tipa privileģētām struktūrām” (vadītāja doc. B.
Jansone, Ls 1 302 000) un „Agrīnās audzēju diagnostikas un novēršanas starpdisciplināra
izpētes grupa” (vadītājs asoc.prof. M. Leja, Ls 1 400 300) nostiprināja jauno pētnieku un
docētāju resursus, kā arī ļauj atgriezt akadēmiskajā darbā jaunus mācībspēkus, kas līdz šim
strādājuši farmācijas industrijā. Atbildīgie par izpildi: katedru vadītāji. Izpildes termiņš:
pastāvīgi.
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8. Studiju virziena docētāju profesionālās un zinātniskās kvalifikācijas celšana, piemēram,
piedaloties zinātniskās konferencēs, semināros, iesniedzot kongresu/konfereņču tēzes; labu
praktiskās angļu valodas zināšanas sertifikātu iegūšana. Atbildīgie par izpildi: katedru
vadītāji. Izpildes termiņš: 2015. gada septembris.
9. Studiju virziena docētāju pētniecisko rezultātu publicēšana vietējas un starptautiskas nozīmes
zinātniskos citējamos žurnālos. Atbildīgie par izpildi: katedru vadītāji. Izpildes termiņš: 2015.
gada septembris.
Infrastruktūras attīstība: Kā materiāltehniskie tā akadēmiskie resursi nav atdalāmi tikai pa
atsevišķām studiju programmām, bieži tie ir kopīgi vairākām LU fakultātēm, attiecīgi arī
Veselības aprūpes studiju virzienā. Materiāltehniskās bāzes uzlabošana studiju virziena
perspektīvā ir iespējama, paredzamā LU Akadēmiskā centra celtniecības projekta realizācijā.
2013. /2014. ak. g. Valsts Nozīmes Pētniecības centra Nr. 2 infrastruktūras projektā ir iepirktas
iekārtas zinātnes „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra
izveide un tā infrastruktūras modernizācija” attīstībai medicīnā ( kopējā summa ap 536496
EUR); „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās
infrastruktūras attīstība” attīstībai farmācijā (kopējā summa ap 30431 EUR). Veselības studiju
virzienam. LU nepārtraukti turpinās infrastruktūras attīstības stratēģija (Universitātes apmetnes
būvniecība Torņakalnā, plānots uzsākt mācības 2015.gadā, kampusa 1. kārtā izvietosies dabas
zinātņu un medicīnas auditorijas, laboratorijas un bibliotēka, kā arī telpas studentu patstāvīgajam
darbam, kas nodrošinās studiju infrastruktūras augstu servisa pakāpi), Sabiedrības veselības un
klīniskās medicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra (programma -Uzņēmējdarbība un
inovācijas (Ls 618 678)) nodibināšana un attīstība pētniecības izcilības nodrošināšanai.
1. Attīstīt lekciju auditoriju un grupu mācību telpu fondu.
2. Attīstīt bibliotēkas resursus.
3. Zinātnisko laboratoriju modernas aparatūras un aprīkojuma iegāde (piem. apgūstot ES
fondu projektus).
Atbildīgie par izpildi: katedru vadītāji. Izpildes termiņš: 2015. gada septembris.
Iepriekšējās akreditācijas laikā eksperti LU Veselības aprūpes studiju virzienā iesaistītās
studiju programmas (otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
„Ārstniecība”, „Farmācijas” bakalaura un maģistratūras studiju programmas, profesionālās
augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Māszinības”, maģistra studiju programma
„Māszinības”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Medicīna”,
doktora studiju programma „Medicīna un farmācija”, bakalaura studiju programma
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„Optometrija”, profesionālā maģistra studiju programma „Optometrija”, profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programma „Radiogrāfija”, starpaugstskolu akadēmiskā maģistra
studiju programma „Uzturzinātne”) novērtēja ar visaugstāko novērtējumu. Tomēr ārzemju
eksperti saskatīja vajadzību palielināt finansējumu studiju virziena studiju programmām,
rekomendēja samazināt docētāju studiju darbam veltīto slodzi, samazinot studentu skaitu uz 1
docētāja pilna laika ekvivalentu līdz 8 studentiem, paaugstināt docētāju algas un finansējumu
zinātnei. Latvijas Izglītības un Zinātnes arodbiedrība (LIZDA) vairākkārtīgi ir norādījusi un
lūgusi valdībai pakāpeniski atjaunot krīzes laikā uz 83% samazināto studentu budžeta
finansējumu līdz 90% 2014. gadā un vēlāk sekmēt atgriešanos 100% apmērā. Turpmākai
kvalitatīvai attīstībai vajadzīga valstiska vienošanās par augstskolu pedagogu amata slodzes
minimālo algu paaugstināšanu.
4.

Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba
un izglītības tirgus novērtējums par darba vietu pieejamību studiju programmu
absolventiem, darba devēju aptaujas rezultāti
Latvijas Universitātes Veselības aprūpes studiju virziena absolventu tālākā izglītošanās un

nodarbinātības dati tiek regulāri apkopoti. Studiju virziena studiju programmu organizācija ir
atbilstoša, lai varētu sagatavot Veselības aprūpes studiju virzienā paredzētos speciālistus, kuru
teorētiskā un praktiskā sagatavotība dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt
un vadīt citu speciālistu darbu atbilstoši kvalifikācijas līmeņa prasībām. Veselības aprūpes
studiju virziena beidzēji ir pieprasīti darba tirgū un vairums absolventu ir nodarbināti un strādā
savā specialitātē.
Piemēram, izvērtējot ārstu reģistrāciju ārstu reģistrā un studijas rezidentūrā: no rezidentūras
konkursā iesniegušajiem absolventiem 97 - 100% absolventi iestājas rezidentūrā. Pēdējos divos
gados vidēji 2-3 % no absolventiem aizbrauc no Latvijas. Programmas absolventu iestāšanās
rezidentūrā gan Latvijā, gan citās valstīs apstiprina programmas atbilstību darba tirgus prasībām
ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, nodrošinot starptautiski atpazīstamu izglītību, rada brīvas
pārvietošanās iespēju, iekļaujoties salīdzināmā grādu sistēmā Eiropā.
Sekmīgi beidzot studijas augstākās profesionālās izglītības programmā „ Medicīna”, studiju
laiks

rezidentūrā no 3 līdz 6 gadiem, atkarībā

no izvēlētās specialitātes, un nokārtojot

sertifikācijas eksāmenu specialitātē, jaunais speciālists ir tiesīgs uzsākt patstāvīgu profesionālo
darbību. MK Noteikumi nr. 685 paredz, ka tiem rezidentūras programmas absolventiem, kuri
studējuši par valsts budžeta līdzekļiem, 3 gadus 5 gadu laikā pēc studiju beigšanas jāstrādā
Latvijā, vai, ja jaunais ārsts nedomā saistīt savas darba gaitas ar Latviju, tad studijām izlietotais
finansējums ir jāatmaksā valstij atpakaļ. No rezidentūrā studējušajiem 100% iegūst speciālista
sertifikātu, no kuriem vairāk nekā 90% strādā Latvijā. Latvijā nav reģistrēts bezdarbs ārstu vidū.
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Ģimenes medicīnas apakšprogrammu beigušajiem jaunajiem ģimenes ārstiem LR Veselības
ministrija piedāvā darba vietas ģimenes ārsta praksēs, taču, tā kā pieprasījums pēc darba vietām
noteiktos reģionos ir lielāks nekā piedāvājums, tiek veidota īpaša rinda darba meklētājiem.
Līdzšinējā pieredze rāda, ka Latvijas Universitātes absolventi meklē darba iespējas Rīgā un
Pierīgā, ko, acīmredzot, nosaka tas, ka studiju laikā ir izveidotas ģimenes, bērni piesaistīti bērnu
dārzam vai skolai, ir iegādāts īpašums dzīves vietā. Ņemot vērā pēdējo gadu rezidentu skaitu,
Rīgas lielākajās ārstniecības iestādēs ir samērā augsts jauno speciālistu (līdz 35 – 40 gadu
vecumam) procents. Tas norāda, ka piešķirot valsts budžeta finansējumu rezidentūrai, ir jābūt
skaidram redzējumam cilvēkresursu plānā, īpaši tajās specialitātēs, kas nepieciešamas augsti
kvalificētās daudzprofila ārstniecības iestādēs. Par šādām specialitātēm var minēt sirds ķirurgus,
asinsvadu ķirurgus, neiroķirurgus, onkologus, hematologus, radiologus terapeitus. Darba devēji
ir gatavi piesaistīt topošo speciālistu jau studiju laikā. Īpaši tas izteikts reģionos, kuros ir gandrīz
pastāvīgs kādu specialitāšu kadru deficīts, piemēram, ārstniecības iestādes Latgales reģionā.
Latvijas Universitātei ir veiksmīga sadarbība arī ar reģionālajām ārstniecības iestādēm, kuru
vadītāji regulāri informē augstskolu par nepieciešamajiem speciālistiem, kā arī gaida LU
ieteikumus viena vai otra speciālista – LU absolventa izvēlē. Latvijas Ārstu biedrības mājas lapā
vienmēr ir aktuālā informācija par darba piedāvājumiem speciālistiem gan valsts, gan privātās
ārstniecības iestādēs, kas ir pat plašāka nekā Veselības ministrijas mājas lapā.
Programmas atbilstību darba tirgus prasībām apstiprina darba devēju un absolventu aptauju
rezultāti. Absolventu programmas novērtējums pēc aptaujas datiem ir 1-2 (5 punktu sistēmā, kur
1 ir augstākais novērtējums), absolventi novērtē izglītību, ko iegūst Veselības aprūpes studiju
virziena Ārstniecības programmā kā pilnīgi atbilstošu darba tirgus prasībām.
Darba devēju aptaujas rezultāti norāda, ka darba devēji ir apmierināti ar programmas absolventu
sagatavotību un resursiem (vidējais vērtējums 8 - desmit baļļu sistēmā), augstu novērtējot
konkurētspēju darba tirgū (vidējais vērtējums 8,3). Darba devēju aptauju dati parāda divas
būtiskas tendences: viena – jaunie speciālisti ir ļoti augsti kvalificēti, zinoši un prasmīgi savā
nozarē, otra – nonākot reģionālā ārstniecības iestādē, kurā nav visas tās pašas iespējas
tehnoloģiju un, zināmā mērā, finansējuma ziņā, kā universitāšu klīnikās, jaunajam kolēģim ir
nepieciešams pielāgošanās laiks piedāvātajām ārstniecības iespējām.
Citas Veselības aprūpes studiju virziena Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju
programma aptaujas dati liecina, ka „Radiogrāfija” Studiju programmas beidzēji ir pieprasīti
darba tirgū un visi studiju programmas absolventi ir 100% nodarbināti un strādā savā
specialitātē.
Līdzīgi arī Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Māszinības” un
Maģistra studiju programma „Māszinības” absolvējušās internās aprūpes māsas, bērnu aprūpes
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māsas un anestēzijas, intensīvas un neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitāšu programmu
absolventi ir pieprasīti darba tirgū un visi 100% iekļaujas darba tirgū.
Savukārt, bakalaura studiju programma „Farmācija” specifika paredz, ka 90-100% šīs
programmas absolventu turpina studijas farmācijas maģistra studiju programmā. Pēc Farmācijas
maģistriem ir liels pieprasījums darba tirgū.

Darba devēji tiek aptaujāti katru gadu pēc

maģistratūras studentu prakses aptiekās. Prakses vadītāji vai aptieku vadītāji raksta atsauksmi
par studentu un vienlaicīgi vērtē programmu. Līdzšinējais darba devēju vērtējums ir bijis ļoti
augsts. Daudziem studentiem prakses vieta kļūst par darba vietu. Latvijā apmēram 820 aptiekas
ir saņēmušas licenci un apmēram 1500 farmaceiti ir reģistrēti Farmaceitu reģistrā. Tas liecina, ka
trūkst farmaceitu ar augstāko izglītību. Bez tam arvien vairāk arī citu farmācijas uzņēmumu
aicina darbā farmaceitus. Aptieku farmaceitu reģistra dati apliecina, ka 72% farmācijas
maģistratūras absolventu strādā aptiekās (dati par laika periodu no 2009. līdz 2014.g.
septembrim). Citās darba vietās farmaceitu reģistru nav.
Visi LU Medicīnas fakultātes doktoranti un absolventi strādā atbilstoši specialitātei
slimnīcās, augstākajās mācību iestādēs, zinātniskās pētniecības institūtos vai citās institūcijās,
kas saistītas ar sabiedrības veselību. Bieži vien doktora studiju programmas “Medicīna un
Farmācija” absolventi ir nodaļu, asociāciju, biedrību vai citu organizāciju vadītāji. Pieprasījums
pēc augsti kvalificētiem speciālistiem ar zinātņu doktora grādu pārsniedz piedāvājumu, līdz ar to
darba devēji ir ieinteresēti doktora studiju programmas attīstībā un sniedz jūtamu atbalstu.
Piemēram, doktoranti zinātniskā darba veikšanai izmanto klīniku un zinātniski pētniecisko
institūtu laboratorijas, iekārtas, materiālus. Sadarbība ir abpusēji izdevīga, jo zinātniskie pētījumi
ceļ gan Latvijas Universitātes, gan klīniku vai organizāciju prestižu. Uzskatām, ka Medicīnas un
Farmācijas doktora studiju programmā nav pieprasījumam atbilstošs budžeta vietu daudzums,
kaut gan esam gandarīti, ka pārskata periodā ir palielināts budžeta vietu skaits. Iepriekšējos
gados bija 17 budžeta vietas DSP, bet tagad par valsts budžeta finansējumu studē 24 doktoranti.
Līdz ar to ir samazinājies studējošo skaits par personīgo finansējumu (apt.10%). Turpinās arī
sadarbības līgumu slēgšana ar darba devējiem, kuri uzņemtos doktora studiju maksas segšanu.
Šāds līgums ir noslēgts ar RAKUS.
Ir aptaujāti darba devēji, kuru vadībā šobrīd strādā mūsu programmu beigušie zinātņu
doktori. Lielākā daļa programmu beigušo medicīnas zinātņu doktoru strādā slimnīcās. P.
Stradiņa KUS mācību un zinātnes daļas direktors ar atzīmi teicami vērtē zinātņu doktoru
zināšanu praktiskās pielietojuma spējas, viņu prasmi prezentēt un argumentēt savu viedokli, viņu
komunikāciju prasmi saskarsmē ar kolēģiem un pacientiem, spēju plānot un organizēt, kā arī
konkurētspēju darba tirgū. RAKUS zinātniskās daļas vadītājs arī ļoti labi vērtē jauno zinātnieku
darbu slimnīcā, īpaši uzsverot viņu konkurētspēju darba tirgū. Tādejādi, darba devēji, piemēram,
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klīniku administrācija ir apmierināta ar doktora studiju programmas gala rezultātu. Daļa doktora
studiju programmu absolvējušie zinātņu doktori kļūst par LU Medicīnas fakultātes
mācībspēkiem. LU Medicīnas fakultātes vadība ir ieinteresēta izglītības sistēmas zinātniskās
attīstības un pilnveidošanas procesā, kas nav iespējams bez jauniem, talantīgiem kadriem.
Kopsavilkums: pastāvot atvērtam darba tirgum Eiropā, Veselības aprūpes studiju virziena
absolventiem ir iespējas atrast darbu gan Latvijā gan citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Veselības aprūpes studiju virzienā studējošais students vairumā gadījumu ir augsti motivēts
apgūt noteikto pamatspecialitāti un iegūt atbilstošo kvalifikāciju. Studiju virziena studiju
programmas tiek ikgadēji aktualizētas atbilstoši darba tirgus mainīgajām prasībām, šo
programmu īstenošanā ir iesaistīti docētāji – profesionāļi gan no akadēmiskā-zinātniskā
personāla vidus, gan praktiķi no darba devēju organizācijām.

5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
Stiprās puses:
1. Izglītības saturs Veselības aprūpes studiju virziena programmās atbilst valsts un
starptautiskajām prasībām attiecībā uz konkrētu augstākās izglītības studiju programmu
un ir orientēts uz valsts darba tirgus vajadzībām.
2. Universitātes akadēmiskās un zinātniskās tradīcijas ir tā vide, kurā tiek realizēts
Veselības aprūpes studiju virziens. Latvijas Universitāte pārstāv visas zinātnes nozares,
kas nodrošina iespēju Veselības aprūpes studiju virzienā studējošo pētnieciskos darbus
veidot kā starpnozaru pētījumus. Veselības aprūpes studiju virziens pilnībā atbilst un
iekļaujas LU kopējā attīstības stratēģijā.
3. Augsta mācībspēku profesionāla un pētnieciska aktivitāte kā starptautiski, tā Latvijā:
docētāji ik gadus publicē daudzas starptautiski atzīstamas zinātniskas publikācijas.
Mācībspēku ļoti augstā akadēmiskā, zinātniskā un klīniskā kvalifikācija, autoritāte
akadēmiskās medicīnas vidē, 70-80% akadēmiskā personāla ir zinātņu doktora grādi.
Virziena docētāju pieredze starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanā un
iesaistīšanās ārvalstu starptautisko konferenču darbā. Virziena docētāji aktīvi sadarbojas
ar zinātniekiem Latvijā un ārvalstīs, kopēji zinātniski projekti un studiju aktivitāšu
iniciatīvas. Docētāju starptautiskā sadarbība

akadēmiskajos

projektos

MedNet,

PHARMINE 1 un 2, ERASMUS un NordPlus. Virziena docētāji ikgadēji piedalās LU
zinātniskās konferences organizēšanā.
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4. Virziens ir multidisciplinārs, ko nodrošina dažādu zinātnes nozaru speciālistu iesaistīšana
kursu docēšanā. Izcila kooperācija ar studiju programmām ķīmijā, bioloģijā, fizikā.
5. Izglītotu veselības aprūpes speciālistu augstais pieprasījums Latvijas Republikas un ES
darba tirgū.
6. Strauja LU Veselības aprūpes studiju virziena studiju programmu realizācijas,
infrastruktūras attīstība. Eiropas pētniecības projektu (ESF, ERAF), dažādu pētniecības
grantu, kā arī līdzdalība Valsts nozīmes pētniecības centra infrastruktūras modernizācijas
projektā ir ļāvusi uzlabot infrastruktūru pētniecībai, kas kalpos vismaz 15-20 gadus.
7. Studentu diplomdarbu realizācijas integrācija ar pētnieciskajiem projektiem (ESF, ERAF,
LZP, dažādi starptautiskie projekti) un augsta studentu aktivitāte pētnieciskajā darbā
kopumā. Lielākajai daļa no studentu un doktorantu zinātniskie darbi ir ar praktisku
nozīmi.
8. Cieša un veiksmīga sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem (Rīgas universitāšu
klīnikām un ģimenes ārstu praksēm. Pieaug to ārstniecības iestāžu skaits reģionos, kuras
uz

līgumisko

attiecību pamata kļūst par rezidentūras studiju klīniskajām bāzēm:

sadarbība ar optikas veikalu vadītājiem) tādējādi, Latvijas Universitāte regulāri saņem
informāciju par konkrētās specialitātes kadru trūkumu noteiktās ārstniecības iestādēs.
9. Cieša sadarbība ar veselības jautājumus risinošām valsts institūcijām (virziena docētājiem
iespējas piedalīties normatīvo aktu izstrādē, apspriešanā vai labojumu veikšanā Latvijas
Ārstu biedrībā, kā arī darba grupās Veselības ministrijā) un profesionālām organizācijām
(sadarbībā ar Latvijas Jauno ārstu (LJĀA) asociāciju tiek nodrošināta abpusēja
informācijas plūsma, iespēja iepazīties ar jauno ārstu vērtējumu par rezidentūras procesa
norisi rezidentu skatījumā; aktīva sadarbība ar Latvijas optiķu un optometristu
asociāciju). Turpinās ārstu speciālistu darbība UEMS (European Union of Medical
Specialists), nodrošinot jaunāko informāciju medicīnas specialitāšu jomā un izglītībā
Eiropas mērogā.
10. Augstas kvalitātes studiju virziena studiju programmu norises menedžments, iekšējā
kvalitātes kontroles sistēma, atbalsts no LU departamentiem un

administrācijas, un

materiālie resursi programmu īstenošanai visos izglītības līmeņos.
11. LU Veselības aprūpes studiju virziena studiju programmas ir izglītības eksports, kas
nodrošina Latvijas valsts un LU atpazīstamību pasaulē.
12. Inovatīvais studiju programmas raksturs, moderno mācību tehnoloģiju un pieeju attīstība
pašnovērtējuma periodā.
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13. Intensīva, pastāvīga un akreditācijas periodā tālāk attīstīta sadarbība ar radniecīgām
studiju programmām Rietumeiropas valstīs un ASV, kā arī ar studiju programmām
Latvijas Universitātē (bioloģijas, ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas un psiholoģijas profilos).
14. Latvijas un ārvalstu nevalstisko organizāciju un privātpersonu morāls un finansiāls
atbalsts LU Veselības aprūpes studiju virzienam.
15. Plašās iespējas virzienā studējošiem izmantot LU daudzveidīgos informāciju tehnoloģiju
resursus: bibliotēku, datoru laboratorijas, zinātnisko žurnālu datu bāzes u.c.
16. Augsta Rietumvalstu vieslektoru aktivitāte.
17. Pieejamas dažādas studentu un docētāju apmaiņas programmas (ERASMUS).
18. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanas iespējas Latvijā un ārvalstīs (ERASMUS
programmas ietvaros u.c.).
19. Populārs un atraktīvs studiju virziens ikvienam potenciālajam studentam. Stabils ikgadējs
studentu skaits virzienā kopumā, ar tendenci pieaugt atsevišķās virziena studiju
programmās. Pastāv pieaugoša interese par studijām arī Latvijas reģionos.
20. Uzsākta LU Medicīnas fakultātes absolventu asociācijas izveide.
21. Rezidentūras gala pārbaudījums tiek apvienots ar katras specialitātes sertifikācijas
eksāmenu, kā to nosaka MK noteikumi Nr. 943 (2012.gada 18. decembris) Ārstniecības
personu sertifikācijas kārtība.
22. Studenti iegūst konkurētspējīgu izglītību ar labām karjeras iespējām Latvijā un Eiropā.
23. Veiksmīga LU Veselības aprūpes studiju virziena absolventu konkurence kopējā darba
tirgū.
Minētās stiprās puses nepārprotami nodrošina Veselības aprūpes studiju virziena augstu kvalitāti
un tālākas attīstības iespējas.
Vājās puses:
1. Nepietiekams un neadekvāts finansējums no valsts dotācijas augstākajai izglītībai.
2. Nepietiekams budžeta vietu skaits Veselības aprūpes studiju virziena studiju programmās
(tai skaitā doktorantūras).
3. Liela daļa studentu paralēli mācību darbam strādā.
4. Augsta docētāju mācību slodze.
5. Nepieciešama ciešāka komunikācija starp Veselības ministriju un Izglītības un zinātnes
ministriju, kā rezultātā atsevišķi likumdošanas un normatīvo dokumentu punkti nonāk
pretrunā viens otram, savukārt, augstskola ir atbildīga, lai studiju procesā tiktu ievērotas
visas likumdošanas normas. Veselības ministrija ir atbildīgā ministrija par ārstu speciālistu
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izglītību Latvijā, bet pietrūkst noteiktas struktūrvienības vai personas, kas būtu atbildīga par
izglītību (konkrēti rezidentūru). Atsevišķi jautājumi, tādi kā budžeta vietu sadale, sadarbības
problēmas ar klīnikām un finansu sadalījums starp augstskolu un ārstniecības iestādi
rezidentūras programmu realizējot, tiek risināti sasteigti un nepietiekoši savlaicīgi.
6. Ārvalstu studentam, kurš ārsta grādu ieguvis ārpus Eiropas Savienības, lai atzītu
iepriekšējo izglītību, eksāmens jākārto latviešu valodā. Reālā dzīvē tas nozīmē, ka
potenciālajam studentam vispirms jāatrod iespēja uzturēties Latvijā, lai apgūtu latviešu
valodu un tikai tad kārtot eksāmenu iepriekšējās izglītības atzīšanai.
10. Kvotu princips medicīnas pakalpojumu sniegšanā apgrūtina plānošanas procesu studiju
kursiem, jo iespējama situācija, kad ambulatoro kvotu izteikta samazinājuma dēļ, krasi
samazinās pacientu skaits, kas, savukārt, traucē maksimāli apgūt praktiskās iemaņas, kas
attiecīgā kursā paredzētas.
11. Pašreizējās ekonomiskās situācijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu valstī kopumā
un tās ietvaros arī uz izglītības sistēmu medicīnas speciālistu apmācībā. Jūtams ilglaicīgu
prognožu trūkums attiecībā uz kadru politiku medicīnā. Ārstniecības iestāžu veiktā un vēl
plānota restrukturizācija samazina pieprasījumu pēc jaunajiem speciālistiem noteiktās
specialitātēs, īpaši reģionos. Reģionālajās ārstniecības iestādēs samazinās sarežģītu un
smagu patoloģiju pacientu skaits, jo pārāk liela daļa slimnieku tik koncentrēta Rīgā
universitāšu klīnikās. Tas, savukārt, samazina jauno speciālistu vēlmi uzsākt profesionālo
darbību ārpus Rīgas.
12. Veselības aprūpes studiju virziena studiju Maģistra studiju programma „Uzturzinātne” ir
pirmā starpaugstskolu programma, programmas vadībai un atbildīgajām institūcijām
jāsaskaras ar netradicionālām situācijām un jāpieņem netradicionāli lēmumi.
Iespējas:
1. Neskatoties uz esošām problēmām, sabiedrībā pastāvošais augstais veselības aprūpes
speciālista profesijas prestižs.
2. Augošs Eiropas veselības aprūpes izglītības prestižs pasaulē.
3. Turpmāka struktūrfondu un citu finansēšanas līdzekļu piesaistīšana studiju kvalitātes
paaugstināšanā.
4. Torņakalna centra (campus) būvniecība veicinās vairāk pieejamu telpu (auditoriju)
nodrošinājumu, zinātnisko laboratoriju.
5. Turpmāka augstas kvalitātes vieslektoru piesaiste virziena studijām.
6. Turpmākas sadarbības ar ārvalstu universitātēm intensificēšana.
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7. Intensīvāka doktorantu iesaistīšana studentu apmācībā un noslēguma darbu vadīšanā, kas
ļautu atjaunot akadēmisko personālu.
8. Mācībspēku

un

studentu

apmaiņas

(ERASMUS

u.tml.

programmu

ietvaros)

intensificēšana ar ārvalstu augstskolām.
9. Virziena docētāju piedalīšanās dažādu ar veselības aprūpes izglītību saistīto projektu
izstrādē un izpildē, tā piesaistot papildus finansējumu.
10. Mācībspēku un studentu iesaistīšanās zinātniskajos vietējas un starptautiskas nozīmes
pētījumos, izmantojot sadarbības iespējas ar citām augstskolām un pētnieciskajiem
institūtiem.
11. LU dažādu fakultāšu mācībspēku iesaistīšana Veselības aprūpes studiju virzienā
realizējamo studiju programmu docēšanā, tā veicinot starpdisciplināru integrāciju.
12. Darba devēju lielais pieprasījums pēc kvalitatīvi sagatavotiem veselības aprūpes
speciālistiem ar plašām teorētiskām un praktiskām zināšanām metodēs, un veselības
aprūpes iestāžu kvalitātes sistēmu specifikas pārzināšanā.
13. Nodrošināt pastāvīgu Veselības aprūpes studiju virziena docētāju kvalifikācijas celšanu,
sekojot novitātēm veselības aprūpē, kā arī Eiropas Savienības direktīvām.
14. Attīstīt telekonferenču veidā organizētas lekcijas, kas notiek bāzes vietā LU, bet tiek
novadītas līdz reģionālajām ārstniecības iestādēm un to rezidentiem, kā arī pārējam
ieinteresētam personālam. Šādas lekcijas var tikt organizētas arī sadarbībā ar ģimenes
veselības medicīnas centru, kad ieguvēji būtu ne tikai reģionu rezidenti, bet arī ārsti.
15. Veicināt ciešāku sadarbību ar LR Veselības ministriju, veicināt savstarpēju un savlaicīgu
informācijas apmaiņu gan finansiālu, gan organizatoru jautājumu risināšanā.
16. Paplašināt rezidentu piesaisti klīniskiem un zinātniskiem pētījumiem LU ietvaros, kas
varētu būt ne tikai medicīnā, bet arī starpdisciplināros pētījumos – piem. bioloģijā,
medicīnas fizikā, bioķīmijā u.c.
17. Attīstīt studiju procesu rezidentūras studentiem telemedicīnas ietvaros.
18. Intensīvāka ārvalstu studējošo piesaiste LU Veselības aprūpes studijām.
19. Pieaugoša konkurence starp Eiropas valstu Universitātēm studentu piesaistē.
20. Pieaug starpvalstu konkurence Eiropas mērogā kvalificētu speciālistu piesaistē. Brīvā
tirgus apstākļos jaunie veselības aprūpes speciālisti izvēlas ekonomiski izdevīgāko
piedāvājumu.
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Draudi:
1. Nepietiekams valsts budžeta finansējums izglītībai un zinātnei, līdz ar to zinātnisko
aktivitāšu samazināšanās.
2. Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās Latvijā un pasaulē, stagnācija.
3. Konkurētnespējīgas algas docētājiem, kas mazina interesi par akadēmisko darbu. Kā arī
esošā kvalificēta personāla zaudēšana neadekvāta finansējuma dēļ.
4. Tikai daļēji sakārtotie Latvijas normatīvie akti par uzturzinātnes speciālistu kvalifikāciju
un nepieciešamību.
5. Pretrunas likumdošanas aktos par optometrista profesiju, sertifikāciju un atbildību par
profesionālo darbību.
6. Latvijas veselības aprūpes attīstības stratēģijas nenoteiktība un iespējamā darba vietu
samazināšanās.
7. Studiju

izmaksu palielināšanās,

jo

sevišķi

sociālo

un ekonomisko

apstākļu

pasliktināšanās gadījumā.
8. Pasaules ekonomiskās un finanšu krīzes ietekme uz studentu maksātspēju.
9. Demogrāfiskais iedzīvotāju skaita samazinājums un ar to saistītais ģimnāziju absolventu
skaita samazinājums.
10. Jauniešu nevēlēšanās mācīties eksaktās zinātnes, par ko liecina centralizēto eksāmenu
statistika.
11. Zinātnieku un akadēmiskā personāla zemais sociālais prestižs (iemesls – mazas algas un
ierobežotas karjeras iespējas) Latvijas Republikā kopumā.
12. Nepieciešams lielāks līdzekļu apjoms pētnieciskā darba izstrādei un tehniskai
nodrošināšanai.
13. Valstiska nepieciešamība pēc ārstiem pamatspecialitātēs – ģimenes medicīnā,
neatliekamā medicīnā - ierobežo studējošo skaitu par valsts finansējumu citās
specialitātēs. Turklāt izteikti pieaugot rezidentu skaitam vienā specialitātē ir apgrūtināta
praktiskā apmācība, jo rezidentūras studiju princips ir: vienam apmācīttiesīgam ārstam ir
piesaistīti ne vairāk kā 2 rezidenti.
6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts
Latvijas Universitātes Veselības aprūpes studiju virziena kvalitātes nodrošināšanas sistēma
atbilst Eiropas ENQA kvalitātes kritērijiem, standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai
augstākajā izglītībā (ESG), tos izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai
augstākajā izglītībā (ENQA). ENQA vadlīnijas nosaka kārtību kā vērtēt programmas
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apstiprināšanas un periodiskas novērtēšanas kvalitāti, iegūstamo grādu, studentu novērtējumu,
akadēmiskā personāla kvalitāti, mācību līdzekļu un resursu pietiekamību, lai palīdzētu
studentiem, kā arī informācijas sistēmas un sabiedrības informēšanas kārtību.
Virzienā esošo programmu organizācija tiek regulāri novērtēta, darbojoties atbilstošām LU
regulācijām, kas nodrošina sistēmas kvalitātes darbību. Studiju virziena kvalitātes kontroli
realizē virzienā esošo studiju programmu Studiju programmu padomes, fakultāšu domes, LU
senāts, LU akadēmiskais departaments, kvalitātes novērtēšanas komisija, kā arī LU un MF
studentu pašpārvalde un Augstākās izglītības novērtēšanas centra akreditācijas komisija.
Kvalitātes nodrošināšana ir veidota uz iekšējo un ārējo auditu, akadēmiskā personāla
ievēlēšanas konkursiem un konkursiem par administratīvajiem amatiem. Programmas, mācību
procesu, resursu, partnerības un vadības sistēmas īstenošana mērķi un mācību rezultāti tiek
regulāri pārskatīti. Visas studiju programmas ir akreditētas un atkārtoti akreditētas. Jaunas
studiju programmas nevar atvērt bez licences.
Veselības aprūpes studiju virziena izpildes un kopējā studiju procesa kvalitātes
nodrošināšana ir izvirzīta par vienu no būtiskākajiem LU akadēmiskā un palīgpersonāla darba
uzdevumiem. Veselības aprūpes studiju virzienā tiek realizēts ikgadējais pašvērtējuma process
un regulārās akreditācijas procedūras. Plašs docētāju un studējošo loks tiek iesaistīts
pašvērtējuma sagatavošanā, ko apstiprina Studiju programmu padomes un fakultātes Domes.
Pašvērtējuma procesa komponente ir arī budžeta kontrole, kas notiek fakultāšu līmenī un ko veic
auditori. Fakultāšu budžetu apstiprina LU Senāts.
Programmas akreditācijā 2012/2013.gadā ārējo ekspertu novērtējums Veselības aprūpes
studiju virzienā esošām studiju programmām bija ļoti pozitīvs.
Studiju virziena kvalitāte tiek vērtēta un apspriesta studiju pastāvīgas monitorēšanas gaitā, kā
arī patstāvīgā ciešā kontaktā starp studentiem, veicot studējošo aptaujas, mācībspēkiem un LU
administrāciju. Virzienu pārstāvošās studiju programmu iekšējā novērtēšana regulāri notiek
studiju programmas sanāksmēs, studiju programmu padomes un diskusijās katedrās, veicot gala
pārbaudījumu rezultātu analīzi, izvērtējot studentu zināšanu, prasmju, izvērtēšanas objektivitāti,
tālāk šo rezultātu izmantošana studiju procesa pilnveidošanā. Tiek izvērtēti sagatavotie ikgadējo
programmas pašvērtējuma ziņojumi Veselības zinātņu studiju programmu padomē un attiecīgo
fakultāšu Domēs, katra docētāja individuālās atskaites, kā arī docētāju ievēlēšanas procesā.
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu: darbība pētniecības projektos, piedalīšanās
apmaiņas programmās un starptautiskās konferencēs, atklātu konkursu organizēšana uz
akadēmiskā personāla brīvajām štata vietām. Regulāri notiek programmas atbilstības darba
tirgum, uzdevumu, mācību rezultātu, organizācijas, resursu izvērtēšana. Akadēmiskais personāls
iesniedz regulārus ikgadējus plānus un ziņojumus, atskaites par gadā veikto studiju un
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pētniecisko darbību. Studiju mācību resursi tiek pastāvīgi atjaunoti. Informācijas sistēma tiek
pastāvīgi uzlabota, palielinās elektronisko informācijas resursu īpatsvars. Studiju virziena
docētāji izskata studiju grāmatu katalogus un raksta pasūtījumus jaunu grāmatu un e-grāmatu, kā
arī mācību materiālu iegādei. Studiju metodes pastāvīgi tiek attīstītas un pilnveidotas, ieviešot
citu valstu pozitīvo pieredzi.
Viedokļi par Veselības aprūpes studiju virziena programmu saturu, organizāciju, atsevišķiem
studiju kursiem tiek uzklausīti tiekoties ar studējošiem un absolventiem. Kā arī nepārtraukta
sadarbība ar darba devējiem un profesionālajām asociācijām (piemēram, Latvijas Ārstu biedrību,
Latvijas Farmaceitu biedrību, Latvijas Radiogrāferu un radiologa asistentu asociāciju un Latvijas
Radiologu asociāciju, Optometrijas centru u.c.) par studiju Veselības aprūpes studiju virziena
norisi un iespējamiem uzlabojumiem.
Viens no visnozīmīgākajiem instrumentiem, kuru izmantojot, studentu viedokļi un domas
tiek prezentētas mācībspēkiem ir studentu aptaujas anketas. Studentu aptaujas notiek neatkarīgi
un anonīmi. Analizētie anketēšanas rezultāti ļauj ieviest jaunus uzlabojumus kopējā studiju
procesā. Aptauju analīze liecina, ka studiju programma kopumā apmierina visas ieinteresētās
puses.
Kopumā studentu, absolventu un darba devēju aptauju rezultāti, kā arī studentu iestāšanās
rezidentūrā Latvijā un ārvalstīs apstiprina programmas atbilstību visu grupu interesēm.
Akadēmiskais personāls un studenti virzienā ietilpstošo Studiju programmu padomēs un Domes
sēdēs aktīvi diskutē par programmas attīstību. Studējošo pārstāvji ir gan Studiju programmu
padomes, gan Domes sastāvā. Lielu ieguldījumu studiju procesa uzlabošanā dod studentu
iesaistīšanās LU pašpārvalžu aktivitātēs. Veselības aprūpes studiju virziena studentu pārstāvji
darbojas gan virzienā iesaistīto fakultāšu studentu padomēs, tā arī visas Latvijas Universitātes
Studentu padomē, kurā apvienotas visas LU fakultātes. Pateicoties šīm struktūrām studentiem ir
iespēja nākt klajā ar saviem ierosinājumiem un jautājumiem ne tikai nodaļas, bet arī fakultātes un
visas universitātes mērogā.
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības rezidentūras studiju programma „Medicīna” kā
profesionālās augstākās izglītības programmas specifika ir tā, ka studiju process norit nevis LU,
bet gan ārstniecības iestādēs, turklāt dažādās, atkarībā no studiju kursa. Par studiju procesa jeb
studiju kursu vadītājiem kļūst praktizējošie ārsti, kuriem īpaši izveidota Latvijas Ārstu biedrības
komisija piešķir tiesības apmācīt jaunos kolēģus. LU kopā ar ārstniecības iestādēm izvērtē, kuri
no ārstiem tiek iesaistīti rezidentu apmācības procesā. Programmas Medicīna apakšprogrammu
vadītāji ir LU akadēmiskais mācībspēks ar zinātnisko grādu, kurš vienlaicīgi ir arī profesionālis
savā specialitātē. Jebkuram praktizējošam ārstam, arī minētajiem mācībspēkiem ir nepieciešama
atkārtota sertifikācija specialitātē ik pēc 5 gadiem, tādejādi programmā iesaistītie ārsti regulāri
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pilnveido savas zināšanas dažādos tālākizglītības pasākumos, kuros sniedz informāciju par
jaunākajiem sasniegumiem medicīnā un ar to saistītajās nozarēs, tālāk iegūtās zināšanas tiek
nodotas studentiem rezidentiem. Programmas Medicīna apakšprogrammu mācībspēki tiek
regulāri izvērtēti arī vadoties pēc studējošo anketēšanas rezultātiem. Mācībspēks-ārsts, kurš
regulāri saņem negatīvu vērtējumu un atsauksmes, informējot ārstniecības iestādi, tiek atcelts no
dalības studiju programmas realizācijā.
Regulāri notiek tikšanās ar programmā iesaistītajiem ārstiem/pasniedzējiem, un programmas
vadību, lai analizētu programmas organizācijas un studiju procesa norises kvalitāti, kā arī
vienotos par pasākumiem problēmu risinājumā un uzlabojumu ieviešanu. Tā kā studiju
programmas galvenais mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus savā nozarē – kādā no
ārsta specialitātēm, un nav paredzams, ka šis mērķis mainīsies, tad būtiski ir pēc iespējas
detalizētāk pielietot to praktisko iemaņu, prasmju un kompetenču uzskaitījumu, ko studējošam
vajag apgūt katra studiju gada laikā, izvērtējot ārstniecības iestādes iespējas atkarībā no
finansiālā, materiāli tehniskā un personāla resursu nodrošinājuma. Programmas vadība izvērtē
arī ārstniecības iestādes kapacitātes iespējas jauno speciālistu apmācībā, tai skaitā - vai ir
pietiekošs komplicētu un sarežģītu situāciju skaits, kas ļautu iegūt maksimālo pieredzi. Viens no
programmas kvalitātes kritērijiem ir

- rezidentūras programmas absolventa spēja sekmīgi

nokārtot sertifikācijas eksāmenu, kas dod tiesības strādāt iegūtajā specialitātē Latvijas Republikā.
Ārsta speciālista profesionālais sertifikāts ir apliecinājums arī starptautiskā līmenī tam, ka
jaunais speciālists ir apguvis visas nepieciešamās zināšanas un iemaņas, ko paredz viņa
profesionālā kvalifikācija.
LU Veselības aprūpes studiju virziena Doktora studiju programmas „Medicīna un farmācija”
mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un potenciālos LU mācībspēkus. Mērķa
sasniegšanai ir nepieciešamas augstas studiju programmas kvalitātes nodrošinājums, par kuru ir
atbildīgi LU doktora studiju padome, nozaru un apakšnozaru vadītāji, visi promocijas darba
vadītāji un studiju kursu autori. Darbu kvalitāti veido doktora darba vadītāji, kas atbild par
doktorantu zinātniskā pētījuma kvalitāti, aktualitāti un publicitāti. Studiju procesa kvalitātes
būtiska sastāvdaļa ir neatkarīga studējošo viedokļu uzklausīšana. Gadā vairākas reizes doktoranti
prezentē paveikto doktora studiju padomes rīkotajās sēdēs vai atestācijā. Padomes locekļi
diskutējot ar doktorantu norāda uz zinātniskā darba nepilnībām vai kļūdām, pilnveidošanas
iespējām un termiņu ierobežojumiem. Doktora studiju padomē darbojas promocijas padomes
locekļi, līdz ar to doktorantam tiek akcentētas atbilstošās promocijas komisijas prasības
promocijas darbam, gan arī tiek informēta promocijas komisijas priekšsēdētāja par topošajām
disertācijām - to saturu un kvalitātes līmeni.
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Doktora studiju programma ir iesaistīta ORPHEUS (Organisation for PhD Education in
Biomedicine and Health Sciences in the European system) sistēmā, kas ir izveidota, lai
harmonizētu zinātņu doktora studiju saturu un iegūtā doktora grāda kvalitāti biomedicīnas un
veselības aprūpes zinātnēs. Šīs organizācijas izstrādātās vadlīnijas veicina kvalitatīvu studiju
virziena attīstību. DSP programmas prasības ir salīdzināmas ar citu valstu apmācības
programmām. Studiju programma ir ar labiem starptautiskiem sadarbības partneriem. Visiem
studējošajiem ir iespēja stažēties, piedalīties konferencēs, semināros, pēcdiploma izglītības
kursos, skolās arī ārpus Latvijas robežas.
7. Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais nodrošinājums
Mācību telpas un aprīkojums pilnībā atbilst Veselības aprūpes studiju virzienā ietilpstošo
programmu mērķiem un uzdevumiem.
Veselības aprūpes studiju virziena apmācību telpas atrodas vairākās LU fakultātēs, gan
Medicīnas, Fizikas, Ķīmijas un Bioloģijas. Studiju procesa izmaksu optimizēšanai studiju
programmu īstenošanai ir pieejamas visas LU rīcībā esošās auditorijas, laboratorijas un mācību
telpas.
Medicīnas fakultātes rīcībā ir auditorijas un mācību/ semināru telpas ar ietilpību no 12 līdz
130 studentiem. Auditorijas un mācību/semināru telpas aprīkotas ar multimediju projektoriem,
datoriem, ekrāniem un tāfelēm.
Kopš 2012.gada rudens semestra tika veikti plānošanas un organizatoriskie darbi
Medicīnas fakultātes pāriešanai uz Raiņa bulvāri 19 un Aspazijas bulvāri 5, lai optimizētu LU
telpu resursu izmantošanu. Tika veikti rūpīgi plānošanas darbi, lai nodrošinātos ar telpu
resursiem, jo studējošo skaits Medicīnas fakultātē, īpaši Ārstniecības APSP pieaug.
Raiņa bulvārī 19 (704,30 m2) tiek pārvietota MF administratīvā vadība, studiju
programmu lietvedība, Medicīnas pedagoģijas, ētikas un vēstures katedra, kā arī 4 lekciju
auditorijas (100 līdz 30 vietas) un datorklase (12 vietas).
Aspazijas bulvārī 5 (160,10 m2) ir auditorija (130 vietas) un jaunizveidotajā Medicīnas
fakultātes Zobārstniecības klīnikā - 2 semināru telpas (40 līdz 20 vietas). Visas mācību telpas
aprīkotas ar jaunām projekcijas iekārtām un pielāgotas piekļuvei arī cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Raiņa bulvāris 19
1.auditorija (Open)

60 vietas

2.auditorija

100 vietas

17.auditorija

30 vietas

20.auditorija

60 vietas
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419.telpa (Datorklase)
Sēžu zāle

12 vietas
20 vietas

Aspazijas bulvāris 5
225.auditorija

130 vietas

1.semināru telpa

40 vietas

2.semināru telpa

20 vietas

Medicīnas fakultātes daļējā rīcībā ir Latvijas Universitātes ēka O.Vācieša ielā 4, kur
izvietotas 2 katedras - Anatomijas un histoloģijas katedra, Patoloģijas katedra (606,90 m2).
Lekcijām ir 80 vietu auditorija, nodarbībām ir 3 mācību telpas (12, 16 un 12 vietas), kā arī katrā
katedrā ir ar mikroskopiem nodrošinātas 4 laboratorijas, kuras nodarbību brīvajā laikā ir
pieejamas studentiem, lai veiktu patstāvīgās sagatavošanas darbus.
101.auditorija

Zāle, 80 vietas

Anatomijas un histoloģijas katedra
201.telpa

Anatomijas mācību telpa, 20 vietas

202.telpa

Mācību telpa, 20 vietas

203.telpa
204.telpa
209.telpa
211.telpa
213.telpa

Mikroskopu laboratorija, 9 vietas aprīkotas ar
mikroskopiem
Mācību telpa, 20 vietas
Mikroskopu laboratorija, 15 vietas aprīkotas
ar mikroskopiem
Mikroskopu laboratorija, 15 vietas aprīkotas
ar mikroskopiem
Mācību telpa, 20 vietas

Patoloģijas katedra
306.telpa

Mācību telpa, 12 vietas

313.telpa

Mikroskopu laboratorija, 20 vietas, aprīkotas
ar 10 mikroskopiem
Mikroskopu laboratorija, 12 vietas aprīkotas
ar mikroskopiem
Starpkatedru patohistoloģiskā laboratorija

314.telpa

Starpkatedru imūnhistoķīmiskā laboratorija

307.telpa
309.telpa

Anatomijas un histoloģijas katedrā histoloģijas praktiskām nodarbībām laboratorijas ir
aprīkotas ar monokulārajiem un binokulārajiem mikroskopiem:
Anatomijas apmācības telpā (20 vietas) anatomijas apmācībai tiek izmantots kā natīvais
preparāts (līķis), tā arī moderni uzskates līdzekļi – plastinizēti cilvēka ķermeņi un orgāni, kas ir
izgatavoti pēc LU Medicīnas fakultātes pasūtījuma „Gubener Plastinate” GmbH pēc prof. G.
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von Hagens metodes. Ķermenī atsegti virspusējie muskuļi, nervi un artērijas, augšējās un
apakšējās ekstremitātēs atsegti arī atsevišķi dziļo slāņu muskuļi (apakšdelmā - priekšējās un
mugurējas grupas muskuļi, apakšējā ekstremitātē - atvērts augšstilba kanāls, paceles bedre,
redzama n. ischiadicus izejas un zarošanās vietas). Galva ir šķelta koronāri, kas atsedz
galvaskausa dobumu, galvas smadzenes un smadzeņu apvalkus, kā arī deguna un mutes dobumu.
Vēdera siena ir atvērta tā, ka ir redzams visu iekšējo orgānu komplekss un vēdera dobuma
aizmugurējā siena. Plastinizētā ķermeņa struktūras saglabājas nemainītas pat mikroskopiskā
līmenī. Laboratorijas 2012./2013.akad.gadā tika papildinātas ar jauniem Leica mikroskopiem.
Studiju procesa uzlabošanai tika iegādīt jauni uzskates līdzekļi – galvaskausa un smadzeņu
modeļi, kā arī mikropreparātu komplekti šūnu bioloģijas un histoloģijas studiju kursiem.
Patoloģijas katedrā praktiskām nodarbībām laboratorijas ir aprīkotas ar binokulārajiem
mikroskopiem, kuru resurss tika atjaunots 2012./2013.akad.gadā.
Katedrā ir arī divi mikroskopi, kas apgādāti ar videokamerām ar iespēju projicēt attēlu uz
datora ekrāna. Laboratorijas darbu ietvaros studenti ar Spirogrāfu veic plaušu ventilācijas
funkciju novērtēšanu, kā arī alergotestus u.c.
Starpkatedru patohistoloģiskā laboratorija ir apgādāta ar audu fiksācijai, audu griešanai
un standartkrāsošanai nepieciešamo aparatūru un ķīmiskajiem reaktīviem.
Starpkatedru imūnhistoķīmiskā laboratorija ir apgādāta ar primārām antivielām, kas
izmantojamas sekojošu šūnu marķieru identifikācijai - NF-kappaBp65; HDAC-2 – histonu
deacetilāzes; P300 – histonu acetiltransferāzes; Tuklo šūnu triptāzes; Mieloperoksidāzes; PRG-2
–eozinofīlu galvenā proteīna; CD 138 – plazmas šūnu; CD 8 – citotoksisko limfocīt; Kaspāzes –
3 – apoptozes marķiera; TCRγδ – Regulatoro T limfocītu receptora; INOS sintāzes. Laboratorija
ir arī apgādāta ar gēla elektroforēzes iekārtu, kas ļauj frakcionēt olbaltumvielas, identificēt tās,
izmantojot monoklonālas antivielas, un veikt semikvantitatīvu analīzi ar Western blot metodi.
Laboratorijās tiek izgatavoti mācību preparāti studentu apmācībai, kā arī veikti
zinātniskie pētījumi - studentu maģistra darbu izstrāde, doktorantu promocijas darbu izstrāde,
LZP zinātnisko grantu ietvaros, sadarbības projekti ar citām LU zinātniskajām struktūrvienībām.
Kronvalda bulvārī 4 izvietotas 2 katedras - Farmakoloģijas katedra un Medicīniskās
bioķīmijas katedra (247,90 m2).
341.auditorija

25 vietas

Farmakoloģijas katedra
154.un 153. telpas

Dzīvnieku eksperimentālā laboratorija

349.telpa

Šūnu laboratorija

150.telpa

Imūnhistoķīmijas un Western Blot metode laboratorija
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Medicīniskās bioķīmijas katedra
346.telpa

Medicīniskās bioķīmijas laboratorija

Dzīvnieku eksperimentālā laboratorija tiek izmantota studentu diplomdarbu izstrādei.
Iekārtas dzīvnieku operāciju veikšanai, iekārtas analgēzijas un motorās koordinācijas pārbaudei,
iekārtas dzīvnieku uzvedības videonovērošanai un reģistrācijai. 2012./2013. akad. gadā tā tika
papildināta ar jaunu un modernu Operāciju zāles aprīkojumu laboratorijas dzīvnieku operācijām,
kas tika iegādāts Valsts nozīmes pētījuma centra izveides ietvaros.
Šūnu laboratorija aprīkota ar ELISA, PCR, aparatūra, kas nepieciešama, lai studenti
varētu veikt eksperimentus uz šūnu kultūrām.
Medicīniskās bioķīmijas katedras laboratorijās ir spektrofotometrs, 2 centrifūgas, pHmetri, elektroforēzes aparāti, svari. Laboratorijas izmanto studentu praktiskiem darbiem,
pētījumiem farmakoloģijā un molekulārajā ģenētikā. 2012./2013.akad.gadā laboratorija tika
papildināta ar studentu praktiskajiem darbiem nepieciešamajām laboratorijas precēm automātiskā pipete Gilson Pipetman G P20G, 2-20 mikrolitri ar uzgaļu komplektu (2 gb.);
Automātiskā pipete Gilson Pipetman G P200G, 20-200 mikrolitri ar uzgaļu komplektu (2 gb.);
Automātiskā pipete Gilson Pipetman G P1000G, 100-1000 mikrolitri ar uzgaļu komplektu (1
gb.).
Sociālās pediatrijas centrs atrodas Burtnieku ielā 1 (185,40 m2) iekārtots plašās,
izremontētās telpās (2011.gads), kurās studentiem ir iespēja apgūt sociālo medicīnu un
pamatiemaņas Montesori pedagoģijā.
Mikrobioloģijas docētāju grupa un Ortopēdijas docētāju grupa izvietota VSIA
”Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” telpās (60 kv.m un 48 kv.m), kurā atrodas auditorija,
mācību telpa un laboratorija, kurā ir 10 apmācības vietas studentiem ar binokulārajiem
mikroskopiem. Laboratorijas darbos tiek izmantots slimnīcas Mikrobioloģijas laboratorijā
esošais slimnieku klīniskais mikrobioloģiskais materiāls, kas tiek audzēts Petri šālītēs. Iegūtais
materiāls tiek krāsots nepieciešamajās krāsās un pēc mikrobioloģiskās diagnozes uzstādīšanas
materiāli tiek lietoti mācību procesā.
2012./2013.akad.gadā izveidota Diagnostikas darba stacija un iegādātas primāri
nepieciešamās iekārtas stacijas darbībai, kas paredzētas ortopēdisko un radioloģisko attēlu
interpretācijai, ko izmanto traumatoloģijā un ortopēdijā, ārstniecības studentu apmācībai un
zinātnisko darbu izstrādei. Darba staciju veido dators ar paplašinātu atmiņas apjomu, kas ļaus
veidot ilggadīgu klīnisko gadījumu datu bāzi, saņemt un nosūtīt izmeklējumus no citiem
slimnīcas datoriem, kā arī medicīniski sertificēti monitori ar maksimālu izšķirtspēju, kas dod
iespēju vienlaicīgi aplūkot divas projekcijas, vai salīdzināt divus, dažādos laikos veiktus
izmeklējumus. Tajā ietilpst arī printeris – skeneris, kas paredzēts publikāciju un mācību
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materiālu drukāšanai, iepriekš izdarītu pierakstu digitalizācija, kā arī datu apraides un pierakstu
komunikāciju sistēma RIS.
Lietojot datorizētu mērījumu sistēmu, studenti varēs analizēt dažādus klīniskos
gadījumus, un veikto darbu apraksti saglabāsies vienotā datu bāzē, lai lektors varētu novērtēt
studenta veikumu un vajadzības gadījumā kopīgi salīdzināt pirms un pēcoperācijas klīnisko ainu.
Vēlāk digitāli saglabātos materiālus varēs izmantot starptautiski nozīmīgu zinātnisko publikāciju
veidošanai. 2013. gadā profesora K. Kalnbērza vadībā ar vecāko kursu studentu iniciatīvu
izveidojās jauna fakultatīva vide – LU MF Traumatoloģijas un ortopēdijas studentu zinātniskais
pulciņš, sniedzot iespēju traumatoloģijas un ortopēdijas papildus zināšanu iegūšanu ne vien
teorētiski, bet arī praktiski.

Auditorija

35 vietas

Mācību telpa

12 vietas

Laboratorija

10 vietas aprīkotas ar mikroskopiem

Klīniskās katedras izvietotas Rīgas Universitāšu slimnīcās, nozaru slimnīcās un
pašvaldības slimnīcās, lekcijām un praktiskajām nodarbībām tiek izmantotas telpas:
VSIA P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā (212,0 kv.m), izvietota Internās
medicīnas katedra (23.korpuss).
Doc. Martas Vīgantes mācību telpa

10 vietas

Prof. Kristapa Rudzīša mācību telpa

10 vietas

Prof. Mārtiņa Zīles mācību telpa

10 vietas

Mācību telpa (23.korpuss)

10 vietas

VSIA P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā tiek realizēti internās medicīnas studiju
kursi izmantojot slimnīcas auditorijas un klīnisko bāzi (9.korpuss, 10.korpuss, 15.korpuss, 32
korpuss).
Mācību telpa (10.korpuss)

10 vietas

Mācību telpa (9.korpuss)

12 vietas

Konferenču zāle (32.korpuss)

60 vietas

Mazā auditorija (15.korpuss)

30 vietas

Lielā auditorija (15.korpuss)

80 vietas

Pediatrijas katedra un mācību telpas izvietotas VSIA

Bērnu klīniskā universitātes

slimnīcā, klīnikā Gaiļezers (84,20 kv.m).
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Asoc.prof.E.Biķa mācību telpa

10 vietas

Asoc.prof.S.Rembergas mācību telpa

12 vietas

2012./2013.akad.gadā pediatrijas un bērnu ortopēdijas studiju kursu kvalitatīvai
apmācībai mācību telpu resurss papildināts ar divām mācību telpām VSIA Bērnu klīniskā
universitātes slimnīcā, klīnikā Torņakalns (45,8 kv.m).
1.mācību telpa

12 vietas

2. mācību telpa

12 vietas

Onkoloģijas katedra un mācību telpa izvietota VSIA Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīcas stacionārā Latvijas Onkoloģijas centrs (42,10 kv.m).
Ķirurģijas katedra 2012./2013.akad.gadā pārcelta un izvietota jaunās, izremontētās
mācību telpās VSIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā Gaiļezers (50,
10 kv.m).
1.mācību telpa

12 vietas

2. mācību telpa

12 vietas

Studentu mācību procesā tiek izmantoti jauni un moderni uzskates līdzekļi un mulāžas –
krūšu kurvja drenāžu veikšanai, šuvju likšanas praktisko iemaņu iegūšanai.
Klīnisko studiju kursu apguvei mācību bāzes atrodas arī VSIA Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcas stacionāros Latvijas Infektoloģijas centrs (17,02 kv.m) un Tuberkulozes
un plaušu slimību centrs.
Dermatoveneroloģijas katedra un mācību telpa izvietota SIA „ Latvijas Dermatoloģijas
institūts” klīnikā, Pērses ielā 14.
Otorinolaringoloģijas

apmācībai

tiek

izmantotas

telpas

klīnikā

„Headline”,

2012./2013.akad gadā tika pārcelts un turpināja darbību Ķirurģijas katedras Eksperimentālās
ķirurģijas centrs. Savukārt oftalmoloģijas apmācībai bez maksas tiek izmantotas telpas Dr.
Solomatina Acu rehabilitācijas un redzes korekcijas centrā.
Klīnisko studiju kursu apguvei mācību bāzes atrodas arī citās nozīmīgākajās Latvijas
slimnīcās - Rīgas pilsētas Dzemdību nams (33,14 kv.m), VSIA „Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs”, Jūras Medicīnas centrā, u.c.
Apmācība norit arī 35 ģimenes ārstu praksēs. Ar visām ārstniecības iestādēm noslēgti
līgumi.
„ Praktisko iemaņu laboratorija”
Studiju procesā tiek izmantoti mācību palīglīdzekļi (manekeni, mulāžas) praktisko
manipulāciju un izmeklēšanas iemaņu apguvei anestezioloģijā un neatliekamajā terapijā,
ginekoloģijā, pediatrijā, klīniskajā aprūpē, ķirurģijā un internajā medicīnā.
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„Praktisko iemaņu laboratorija” 2012./2013.akad.gadā tika papildināta ar mulāžām un uzskates
līdzekļiem:
Krūšu kurvja simulators Chest drain simulator (3B Scientific) - krūšu kurvja drenāžas modelis
attēlo reālus dabiskus ķermeņa izmērus (guļus stāvoklī) un sajūtas pēc taustes. Caur modeļa ādu
jūtamas iestrādātas ribas. Modeļa mīkstajā daļā var veikt līdz pat 25 ķirurģiskiem iegriezumiem.
Kateterizācijas stimulators (vīrietis) Catheterisation Simulator, Male(3B Scientific) Simulators sastāv no vīrieša vēdera apakšējas daļas un sniedz studentiem iespēju sajust mukozas
pretestību, ievadot kateteru. Pie pareizas kateterizācijas, ievadot kateteru urīnpūslī parādās
mākslīgais urīns. Ļauj iemācīties kateterizāciju.
Modelis ķirurģijas apmācībai – āda Skin Suture Trainer (3B Sceintific) – sniedz studentiem
iespēju praktizēt šūšanas iemaņas, veikt itradermālās šuves, kombinētās šuves un iemācīties slēgt
komplicētās brūces ar neviendabīgām malām.
Modelis ķirurģijas apmācībai – roka Suture Practice Arm (3B Scientific) – studentiem var veikt
vairāk kā simts šuves un ir iespēja arī izveidot brūces pirkstos, rokā, kā ārī iemācīties tās slēgt.
Modelis ķirurģijas apmācībai kāja Suture Practice Leg (3B Scientific) – iespēja veikt vairāk kā
100 šuves uz katras brūces un veidot arī jaunas brūces visā kājā.
Intravenozās Injekcijas rokas modelis I.v. Injection Arm(3B Scientific) – Intravenozās Injekcijas
rokas modelis sniedz iespēju studentiem praktizēt intravenozas injekcijas, asins paraugu
paņemšanu, un iemācīties pareizu intravenozas sistēmas ievietošanu.
Manekens Newborn Patient Care Baby (Laerdal) un Nursing Kid Vitalslim (Laerdal) –
Jaundzimuša bērna manekens ar iespēju veikt intensīvā terapiju un reanimāciju – KPR algoritma
apguvi, gūt praktiskās iemaņas nodarbībās par respiratoro sistēmu, sirds asinsvadu sistēmu, kā
arī citās nodarbībās, kas saistītas ar elpceļu, sirds asinsvadu, gastrointestinālu patoloģiju
(piemēram, infekciju slimības). Studentiem tiek dots klīniskais uzdevums, kura laikā jāizvērtē
klīniskā atradne (manekenam tiem ieprogrammēti dažādi klīniski stāvokļi, piemēram, inspiratora
vai ekspiratora aizdusa, trokšņi elpceļos, dažāda auskultatīva atrade u.c.) un jāsastāda ārstēšanas
plāns. Izmantojot manekenu studenti var apgūt praktiskās iemaņas nazogastrālās zondes ievadē,
urīnpūšļa katetrizācijā, intravenoza injekcijas veikšanai, intubācijai.
Manekens “ALS SkillMaster 4000”(Leardal) - Dabīgā lieluma pilna apjoma manekens, ar
simulācijas programmām - Orālā un nasālā intubācija; LMA un kombitūbas intubācijas un
ventilācijas; Defibrilācija un 3 novadījumu EKG; IV treniņš; Iespējams simulēt abpusēju plaušu
obstrukciju; Vemšana, nopūtas, vaidu simulācija; Sinhronizēts karotīdu pulss; Detektora sensori:
elpošanasceļiem, pulsam, prekardiālā trieciena vietā, CPR, defibrilācijai; 4 novadījumu EKG
monitorings, defibrilācija un i/v terap;
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Papildinājums „HeartSim 4000”(Leardal) - Ritma un reanimācijas pasākumu stimulators ar
atainojumu monitorā - 2500 kardiālo ritmu variantu; Programmējams scenārijs, reanimācijas
pasākumiem; Vizuāla monitoringa apskate uz ekrāna reālajā laikā, ar līkņu un skaitļu rādītājiem;
Uzdoto parametru precīza kontrole un izmaiņa atkarībā no darbības rezultātiem; Kompjūtera
programma ar valodas izvēles iespējām.
Defibrilators (Leardal) - Zemas Bifāziskas enerģijas defibrilators, kas mēra un kompensē
pacienta pretestību un piemēro defibrilācijas līkni individuāli katram pacientam un katram šokam
- Sinhronizētā kardioversija; Integrēta ārējā transkutānā kardiostimulācija (demand un fiksētā
režīmā); EKG monitorēšana līdz 12 novadījumiem; Integrēta pulsa oksimetrija; Konfigurējamas
rauksmes; Kontakta indikators uz defibrilācijas lāpstiņām; Defibrilatora paštestēšanās; Bērnu
defibrilācijas lāpstiņas integrētas zem pieaugušo; labi pārskatāms LCD krāsains monitors ar 8 "
pa diagonāli un 4 līkņu vizualizāciju, integrēts printeris ar Pre - un postšoka (atmiņa ar laiku)
datu, datuma, laika un citu rādītāju automātisks pieraksts. Defibrilators nodrošina, ka ieslēdzot
ierīci un nepievienojot pacientam ir „pārtraukta” līkne (slikta elektrodu kontakta gadījumā nevar
tikt sajaukta ar asistoliju), iekļautas iekšējās bērnu defibrilācijas lāpstiņas, pieejams
automātiskais / manuālais / sufliera režīms (AED režīms), iespējama integrēta CO2
monitorēšana, kā arī uz ekrāna līkņu un ciparu formā, iespējams pievienot neinvazīvo un
invazīvo spiediena monitorēšanu, kā arī indikatoru, kas nosaka dzīvības procesu veikšanas
pareizību. Defibrilators veic automātisku datu kolekciju un notikumu atspoguļojumu - 300
notikumi vai pēdējie 50 EKG. Komplektācijā SpO2 sensors un sterilas bērnu defibrilācijas
lāpstiņas.
Galvaskausa mulāža Deluxe Demonstration skull (3B Scientific) – 10 daļīga galvaskausa mulāža;
Galvaskausa mulāža Skull Kit (3B Scientific) – 22 daļīga galvaskausa anatomijas versija;
Galvas smadzeņu mulāža ar artērijām Brain with Arteries (3B Scientific) - 9 daļīga galvas
smadzeņu mulāža ar artērijām;
Lielā galvas smadzeņu mulāža Giant Brain(3B Scientific), liela izmēra 14 daļīga galvas
smadzeņu mulāža;
Ceļa locītavas mulāža Deluxe Functional Knee Joint Model (3B Scientific) – precīza un pilnīgi
veidota kustīga, elastīga ceļa locītavas mulāža, kas ļauj demonstrēt ceļa locītavas uzbūvi saistībā
ar tās funkcionalitāti un kustību ietekmi uz locītavu gan normā, gan pie locītavas mobilitātes
izmaiņām, kustības ar papildus iekrāsotu skrimsli zilā krasā.
Hidrauliskais rokas dinamometrs Baseline Hand Dynamometer (3B Scientific) – funkcionālo
testu – rokas muskuļu statiskā spēka praktiskai apmācības veikšanai, rehabilitācijas procesa
dinamikas novērtēšanai.
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Krūts modeļi: Trīsdaļīgs modelis uz pamatnes krūšu izmeklēšanas apmācībai Breast Self
Examination Model (3B Scientific) - C un D izmēra “bļodiņas”; viens veselas krūts modelis un
divi krūšu modeļi ar ļaundabīgu / labdabīgu audzēju dažādās stadijās.
Trenažieris krūšu izmeklēšanas apmācībai Clinical Breast Trainer (3B Scientific) – krūšu
diagnosticēšanas un taustes izmeklēšanas trenažieris ar 5 identificējaām anatomiskās krūts
anomālijām.
Ginekoloģijas simulators sievietes iegurnis - Gynaecology Simulator (3B Scientific) - šis
ginekoloģiskais simulators attēlo anatomiski precīzu sieviešu reproduktīvo sistēmu un ir
paredzēts dažādu izmeklēšanas veidu apmācībai. Simulators dod iespēju apgūt vairāku dzemdes
anatomisku anomāliju un grūtniecības diagnosticēšanu.
Ārstniecības studiju programmas realizācijā ir iesaistītas arī citas LU fakultātes un
struktūras – Fizikas un matemātikas fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Bioloģijas fakultāte,
Ekonomikas un vadības fakultāte, Valodu centrs. Apmācības šajās fakultātēs notiek renovētās
laboratorijās, kur mācās arī citu fakultāšu studenti, piem., telpu renovēšanai Bioloģijas fakultātē
tika izmantoti ESF projekta līdzekļi - Kronvalda bulvārī 4 Bioloģijas fakultātē un Ķīmijas
fakultātē ar ESF finansējumu izveidotās, atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, ievērojot darba
drošības normas 4 m2 laboratoriju telpas uz 1 studentu, jaunās, plašās laboratorijas, kurās
vienlaicīgi laboratorijas darbus var veikt 30 studenti.
Zeļļu iela 8, Fizikas un matemātikas fakultāte
233.auditorija

75 vietas

238.auditorija

110 vietas

Kronvalda bulvāris 4, Ķīmijas fakultāte, Bioloģijas fakultāte
1.auditorija

100 vietas

2.audoitorija
230.telpa

60 vietas
Mācību laboratorija, 32 praktikuma vietas

137.telpa

Mācību laboratorija, 32 praktikuma vietas

432.telpa

Mācību laboratorija, 32 praktikuma vietas

434.telpa

Mācību laboratorija, 32 praktikuma vietas

Kr.Valdemāra iela 48, Ķīmijas fakultāte
59.auditorija

100 vietas

2.laboratorija
12 praktikuma vietas
Aspazijas bulvāris 5, Ekonomikas un vadības fakultāte
302.auditorija

40 vietas

421.auditorija

390 vietas
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500.auditorija

210 vietas

504.auditorija
505.auditorija

100 vietas
20 vietas

508.auditorija

80 vietas

Preklīnisko studiju kursu realizācijai Bioloģijas fakultātes laboratorijās studentu
praktisko darbu veikšanai tiek izmantota sirds asinsrites, asiņu bioķīmijas, elpošanas, vielmaiņas,
nervu muskuļu un sensoro sistēmu funkciju fizioloģiskās izmeklēšanas un pētījumu iekārtas metobometrs, „Finopress”, pletizmogrāfs, lāzeru doplerogrāfs, pneimogrāfs, spirometrs,
mehanoelektriskais pārveidotājs, perimetrs, audiometrs, bioimpedences analizators u.c. iekārtas.
Arī Veselības aprūpes studiju virziena Farmācijas programmu studiju kursu realizācijai ir
atbilstoša infrastruktūra. Auditorijās tiek izmantoti datori, multimediji un internets. Telpas ir
aprīkotas ar pietiekamu elektrības pieslēgumu un vietu skaits studējošo portatīvajiem datoriem ir
pietiekošs. Metodiskos materiālus un informatīvo materiālu saviem kursiem gatavo docētāji, tai
skaitā, attīstot e-kursus. Akadēmiskais personāls docētāju slodzē tam atvēlētajā laikā kontrolē
studentu studiju darba rezultātus. Materiāltehniskais nodrošinājums ir kopīgs ar Ķīmijas (ĶF)
Bioloģijas fakultātēm, jo šo fakultāšu docētāji realizē atbilstošus kursus farmācijas programmās.
Praktiskās iemaņas studenti iegūst mācību laboratorijās, izmantojot LU fakultāšu piedāvājumu,
piemēram, ĶF mācībspēki docē vispārējās ķīmijas, neorganiskās ķīmijas, organiskās ķīmijas,
zāļu

kvalitatīvo

un

kvantitatīvo

analīzi,

instrumentālās

analīzes,

fizikālās

ķīmijas,

hromatogrāfijas kursus un farmācijas programmu studenti izmanto ĶF laboratorijas. MF ir
iekārtotas specializētas laboratorijas, kuras ir aprīkotas zāļu formu tehnoloģijas, farmaceitiskās
šūnu bioloģijas, farmakoloģijas un farmakognozijas kursu apguvei. Laboratorijas ir 40-42 m2
telpas un parasti aprēķina 4 m2 uz vienu studentu. Auditorijas ir dažāda izmēra un piemērotas 30100 klausītājiem. Visas auditorijas ir aprīkotas ar multimediju ierīcēm un pieejamu internetu. MF
docētāji piedalās divu Valsts nozīmes pētniecības centru infrastruktūras iepirkumos. Šīs iekārtas
gan nav paredzētas studiju programmām, bet pētniecības projektu laikā studenti ar tām tiek
iepazīstināti. Infrastruktūra tiek regulāri uzlabota, pērkot mazākas iekārtas un individuālos darba
rīkus no docētāju pētniecības projektu finansējuma. Turpmākais infrastruktūras, zinātniskās
aparatūras, laboratorijas aprīkojuma, informācijas resursu iegādei būtu vajadzīgs būtisks
finansējuma pieaugums nākotnē tieši veselības virziena studiju programmām.
Studiju virziena Māszinību programmas lekcijām izmanto telpas Latvijas Universitātes
Medicīnas fakultātē, Raiņa bulvārī 19, kā arī Ekonomikas un vadības fakultātes auditorijas
lielākam studentu skaitam. Auditorijas un pieejamā datorklase ir apgādātas ar modernu
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demonstrācijas aparatūru. Gan Māszinību studiju programmu docētāju kabinetos, gan auditorijās
ir pieejams interneta tīkls. Mācību materiāli tike izsūtīti ar e-vides palīdzību.
Pēc līguma starp LU CFI un LU Optometrijas studiju programmas realizācijai izmanto
telpas Institūtā, Ķengaraga ielā 8. Auditoriju, laboratoriju, ambulanču un biroja telpu kopējā
platība ir 690 m2 (nosacīts pilnais studējošo skaits, ietverot nepilna laika studentus ir 160), t.i.
aptuveni 4,5 m2 uz studējošo. Mācību laboratoriju aprīkojums ir pietiekams. Studentiem ir
pieejamas bezmaksas kopēšanas iespējas nodaļā.
Radiogrāfijas studiju programmas realizācijai tiek izmantota Medicīnas fakultātes un citu
Latvijas Universitātes struktūrvienību, kā arī LU P.Stradiņa medicīnas koledžas materiāli
tehniskā bāze. Studentu un pasniedzēju vajadzībām ir pieejama datorklase, savukārt praktisko
nodarbību apguvei ir pieejams kabinets LU P.Stradiņa Medicīnas koledžā, kur izveidotas 18
darba vietas. Visas lekciju telpas pārsvarā ir aprīkotas ar portatīviem datoriem, multimēdiju
projektoriem, kodoskopiem, baltajām tāfelēm. Vairumā nodarbību telpu semināru un lekciju
norisei ir pieejams bezvadu internets.
Ņemot vērā praktisko nodarbību nodrošināšanas augstās izmaksas, kvalitatīvai programmas
īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nodrošināta P.Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas institūtā, LU P.Stradiņa medicīnas koledžā un
LU Medicīnas fakultātē. Līdz ar to studentu mācību procesam ir pieejamas 2 auditorijas, viens
metodiskais kabinets ar speciālo literatūru un aprīkojumu radiogrāfisko izmeklējumu attēlu
analīzei, kā arī nozares literatūras bibliotēka P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas
Diagnostiskās radioloģijas institūtā un Onkoloģijas klīnikā. Praktiskajām nodarbībām
radiogrāfijā izmanto stacionāro diagnostiskās radioloģijas iekārtu PHILIPS IU 22, ar divām
darba vietām, rtg-galdu un stāvrežģi, ar kuru iespējams apgūt visas iemaņas projekciju mācībā.
Savukārt attēlu iegūšanu konvencionālajā rentgenogrāfijā apgūst ķīmiskajā rtg-filmu apstrādes
laboratorijā; ar daļēji digitālās rentgenogrāfijas metodi iegūto rtg-attēlu reģistrāciju un
interpretāciju, nosūtīšanu uz darba stacijām apgūst, izmantojot fosforplates un fosforplašu
sistēmas AGFA un KODAK; mācoties attēlu iegūšanas tehniku ar totāli digitālo formātu
rentgenogrāfijā pielieto digitālo rentgenogrāfijas iekārtu REVOLUTION RHID. Studentiem
iespējams apgūt digitālā attēla arhivēšanas iespējas, digitālā attēla ierakstīšanu CD, DVD
izmeklējumu atbilžu reģistrāciju un izsniegšanu pacientiem. Mammogrāfijas metodi,
pielietojamās projekcijas, attēlu iegūšanu un interpretāciju studenti apgūst izmantojot iekārtu
MAMMOMAT 3000. Lai praktiski apgūtu datortomogrāfijas (DT) un magnētiskās rezonanses
(MR) metodes,

pacientu aprūpes iemaņas un īpatnības izmeklējuma laikā, izmanto

spirāltomogrāfus LIGHT SPEED VCT 64

GE un MAGNETOM AVANTO SIEMENS ar

piederumiem un palīglīdzekļiem, kas nepieciešami pareizai un precīzai pacienta pozicionēšanai.
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Mācību procesa nodrošinājumam radionuklīdā diagnostikā, kā arī radiofarmpreparātu
sagatavošanu un ievadīšanas principus pacientiem iespējams apgūt, izmantojot modernas
laboratorijas un 2 iekārtas: E-CAM GAMMA kamera un SPECT kamera ar DT iespējām
(SIEMENS), kas pilnībā nodrošina profesionālu studenta sagatavošanu atbilstoši mūsdienu darba
tirgus prasībām. Studentiem ir iespējams apgūt iemaņas darbam ar mobilajām rtg-iekārtām,
dentālajām rtg-iekārtām, kā arī ultrasonogrāfiem (US), iepazīties ar darba principiem invazīvajā
radioloģijā, piedaloties operāciju novērošanā ar angiogrāfijas iekārtu AXIOM ARTIS DBA
(SIEMENS). Iemaņas pacientu aprūpei staru terapijā – plānošanas datortomogrāfiju, pacientu
imobilizāciju/pozicionēšanu staru terapijai, kā arī ikdienas staru terapijas procedūras pacientiem
ar onkoloģiskajām slimībām, studenti apgūst P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas
Onkoloģijas klīnikas Staru terapijas kabinetā, kas izveidots un aprīkots pēc pēdējā laika prasībām
Eiropā. Staru terapijas kabinetā studentiem ir iespējams praktiski apgūt radiogrāfera pienākumus,
veicot pacienta sagatavošanu staru terapijai. DT, MR izmeklējumu protokolu pareizas izvēles un
pielietojuma apgūšanai atbilstoši klīniskajām situācijām, digitālā attēla rekonstrukcijām un
interpretācijai, radioloģisko izmeklējumu reģistrācijas un informācijas sistēmas (RIS) apgūšanai,
digitālā attēla arhivēšanai, nosūtīšanai uz citām darba stacijām, ierakstīšanai CD un radioloģiskās
anatomijas apgūšanai, LU P.Stradiņa medicīnas koledžā ir izveidota izmeklējumu simulācijas
klase, kas aprīkota ar DT, MR un digitālās rentgenogrāfijas darba stacijām, ERAF projekta
Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Paula Stradiņa koledža” telpu un iekārtu
modernizēšana” ietvaros, Vienošanās Nr. 2010/0128/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/017.
Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma “Uzturzinātne” tiek realizēta visās
sadarbības augstskolās (LU, LLU, RSU) lietojot programmā iesaistīto augstskolu materiāli
tehnisko bāzi (auditorijas un laboratorijas ar augstskolās esošo aprīkojumu) saskaņā ar studiju
plānu un Sadarbības līgumu. Latvijas Lauksaimniecības universitātē Uzturzinātnes studiju
programmas realizēšanai (galvenokārt maģistra darbu un promocijas darbu izstrādei) tiek
izmantotas Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Ķīmijas un Pārtikas tehnoloģijas katedru auditorijas
un laboratorijas. Visās auditorijās ir internet pieslēgums, lekciju demonstrēšanai pieejamā
tehnika – multimediju projektors, dators, u.c. Studentu apmācībai un zinātnisko darbu izstrādei
fakultātes rīcībā ir šādas laboratorijas un tehniskais nodrošinājums:
Piena un gaļas tehnoloģijas laboratorija, aprīkota ar iekārtām olbaltumvielu satura noteikšanai
(Mineralizācijas iekārta ar kolektoru Digestor 8), centrifūgās tauku satura noteikšanai (Funke
Gerber), paraugu sadalīšanai frakcijās (CLK1), dažādas precizitātes svari, pH-metrs, ūdens
vannas ar regulējamu temperatūras diapazonu (0-99oC), sasalšanas temperatūras mērītājs (Funke
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Gerber Cryostar 1), nitrītu, nitrātu un fosfora satura noteicējs (Foss FIAstar 5000 Analyzer),
sviesta kūlējs, siera vannā, preses, u.c tehnoloģiskās iekārtas piena produktu ražošanai.
Mikrobioloģiskā laboratorija, aprīkota ar mikroskopiem mikroorganismu, augu un dzīvnieku
šūnu morfoloģijas izpētei, termostati, automātiskais koloniju skaitītājs, mikroskops ar datorizētu
iegūtā attēla pārraidi.
Dr. agr. Edgara Žubecka pārtikas produktu analīžu laboratorija, aprīkota ar refraktometriem,
mufeli, žāvskapjiem, fermentators Biostat B plus Sartorius stedim biotech.
Mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija, aprīkota ar homogenizātoru paraugu sagatavošanai
mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem, lamināro boksu, mikroskopiem, t.sk. mikroskopu ar
fotokameru, termostatiem, sterilizatoriem, pH-metru, fluorometru, automātisko koloniju
skaitītāju, iekārtu augu un dzīvnieku šūnu ultragriezumu iegūšanai šūnu struktūras pētījumiem,
vakuumiekārtu MILLIPORE, mikrobioloģisko paraugu testēšanas sagatavošanai, densimetrs
šūnu suspensijas koncentrācijas noteikšanai API testu veikšanai, autoklāvi mikrobioloģisko
barotņu sagatavošanai un izmantoto sterilizācijai.
Iepakojuma materiālu īpašību izpētes laboratorija, aprīkota ar pārtikas produktu iepakošanas
iekārtu (Multivac C-300), pH-metru, gāzu hromatogrāfs ar masas spektrometru „PerkinElmer
Clarus 500”, svariem ūdens satura analīzei, gāzu analizators „Witt” gāzu sastāva noteikšanai
produktos, ūdens aktivitātes noteikšanas iekārta, ūdens vannas ar regulējamu temperatūras
diapazonu, rotācijas ietvaicētājs ar vakuumsūkni „Heidolph”, ultraskaņas vanna „YI5120-1”,
centrifūga, aukstumvitrīna, krāsu analizators, rotācijas viskozimetrs, vakuumiepakošanas iekārta,
materiālu spiedes un stiepes iekārta, temperatūras mērīšanas un datu reģistrēšanas komplekts
„USB TC-08”, cietās fāzes ekstrakcijas iekārta „Chromabond”, digitālais mikrometrs, struktūras
analizatora „TA.XTplus” komplekts ar dažādiem mērīšanas uzgaļiem.
Maizes ražošanas laboratorija, aprīkota ar elektrisko pārslu veidotāju „Hawos ELFlocko”,
elektriskajām dzirnaviņām „Hawos”, rotācijas-konvekcijas „SvebaDahlin” un plauktu tipa
„Zanolli” maizes cepšanas krāsnīm, maizes griezēju „JAC-Pico 450”.
Pārtikas procesu laboratorija, aprīkota ar tehnoloģiskajām iekārtām pārtikas procesu un iekārtu
darbības principu un uzbūves apguvei: mikroviļņu-vakuuma kalti „Musson-1”, sublimācijas
vakuuma kalti, plākšņu ātrsaldēšanas iekārtu „Armfield FT34-MKII”, cauruļtipa un plākšņu tipa
siltummaini „Armfield PT63-A”, separatoru.
Prof.P.Delles pārtikas produktu laboratorija, aprīkota ar destilācija iekārtu olbaltumvielu satura
noteikšanai ar Kjeldala metodi, elstrakcijas iekārtu tauku satura noteikšanai ar Soksleta iekārtu,
hidrolizes iekārtu un piederumus paraugu sagatavošanai tauku satura noteikšanai, svariem ūdens
satura analīzei, spektrofotometiem UV/redzamajā gaismā, iekārtu komplektu šķiedrvielu satura
noteikšanai (FOSS), refraktometri, Brabendera firmas farinogrāfs.
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Sensorās novērtēšanas laboratorija, aprīkota ar laboratorijas svariem, vērtēšanas kabīnes,
datortehniku ar datorprogrammatūru sensoro analīžu datu apstrādei un apkopošanai FIZZ FORM
SYSTEM.
Studējošo un mācībspēku rīcībā ir LLU Fundamentālā bibliotēka ar mūsdienīgi aprīkotu lasītavu.
2011.gada 1.janvārī bibliotēkas krājumā bija 453389 eksemplāri 119700 nosaukumu izdevumu.
Informācijas meklēšanai tiek piedāvātas dažādas iespējas:
•
•

IS ALEPH 8 Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs,
LLU Fundamentālā bibliotēkas darbinieku veidotās datubāzes: „LLU Fundamentālās

bibliotēkas Elektroniskais katalogs”, „Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācībspēku un
pētnieku publikācijas”, „Latvijas Lauksaimniecības universitātē aizstāvētie promocijas darbi”,
„Latvijas Lauksaimniecības universitātes konferenču materiāli” un „Publikācijas par Latvijas
Lauksaimniecības universitāti”,
•

e-žurnāli, e-grāmatas un tiešsaistes datubāzēs,

•

interneta resursi.

LLU Fundamentālās bibliotēkas Elektroniskajā katalogā ir apkopota informācija par vairāk kā
130 izdevumiem pārtikas zinātnes nozarē.
LLU Fundamentālajā bibliotēkā pieejamas vairākas starptautiski atzītas datubāzes: Agricola
EBSCOhost, CAB ABSTRACTS 1990-Present, Taylor & Francis Group CRCnetBASE (Science
& Technology), EBSCOhost 16 datubāzes, ScienceDirect journals , SpringerLink journals, kā
arī Latvijas datubāzes.
Elektronisko žurnālu datubāzes nodrošina piekļuvi pasaulē atpazīstamiem pārtikas zinātnes
žurnāliem kā: Food Quality and Preference, Food Science and Technology, Food Chemistry,
Food Microbiology, Food Control, Food and Chemical Toxicology, Food Research International
un citiem žurnāliem.
LU rīcībā ir atbilstošas telpas un analītiskās aparatūras fizikālo, ķīmisko un
mikrobioloģisko pētījumu veikšanai. Piemēram, LU Ķīmijas fakultātē ir iekārtas bioķīmiski
aktīvo savienojumu un mikro- un makroelementu noteikšanai pārtikas izejvielās un pārtikā;
 AEŠH-iekārta: Waters 2690 Alliance (Kolonna: Atlantis HILIC Silica, 2,1x150, pildīta ar 3
μm adsorbenta daļiņu izmēru; termostats +20ºC),
 AEŠH-iekārta: Liquid Chromatograph LC201D (Kolonna: Waters Spherisorb, pildīta ar 5 μ,
ODS2 (4,6×150 mm), Detektors: Diožu matricas UV/redzamās gaismas SPD-M20A,
mērījumi veikti pie 284 nm , Kustīgas fāzes degazācija: DGU-20A3, termostats 30°C±0,1°C,
CTO-10ASVP)
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 AEŠH-iekārta: LC – 20AD (paraugu ievadīšanas sistēma: Auto Sampler SIL – 20A; diožu
matricas detektors SPD – M20A; kolonnas termostats CTO – 10ASvP; apgrieztās fāzes
KROMASIL 100 C18 (4,5 × 150 mm, 5 μm) kolonna)
 spektrofotometri: UVIKON 930 (precizitāte ± 0,0001 ) un JENWAY 6300 (viļņu garums 3201000nm, precizitāte ± 2%);
 liesmas atomabsorbcijas spektrofotometrs AAnalyst 200, PerkinElmer, ar deiterija fona
korekciju, - Ca, Mg, Cu, Zn noteikšanai
Akadēmiskās starpaugstskolu maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” programma tika
pilnveidota ar Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas valsts budžeta atbalstu. Šim nolūkam tika
realizēts no 2005.gada 1.oktobra līdz 2008.gada 31.jūlijam. projekts Dabaszinātņu un tehnoloģiju
ietilpīgo moduļu izstrāde Latvijas starpaugstskolu maģistru studiju programmai Uzturzinātnē.
Projekta līguma Nr.: 2005/0117/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0022/0063, LU reģistrācijas
Nr.: ESS 2005/8. Projektā tika pilnveidoti un aktualizēti maģistru studiju programmā
“Uzturzinātne” ietvertie dabaszinātnes un tehnoloģijas ietilpīgie moduļi. Projekta rezultātā tika
pārstrādāti 16 kursi un to metodiskie materiāli, tie ir pieejami e-vidē un iespiestā veidā, 10 kursi
ir pieejami angļu valodā. Kursu pārstrādāšanā kā eksperti piedalīsies attiecīgo kursu tematikā
vadošie LLU, LU un RSU mācībspēki.
Mācību procesā ir iesaistītas: Slimnīcas: P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca;
VOAVA, BKUS Gaiļezerā; Rīgas pils. 1. slimnīca; Rehabitoloģijas centrs; Latvijas Onkoloģijas
centrs. Zinātniskās pētniecības institūti: LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts; LU
Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts; Organiskās sintēzes institūts; LU Tirgzinības
un kvalitātes vadības institūts; Latvijas Lauksaimniecības zinātnes centrs “Sigra”; Latvijas
Pārtikas un veterinārais dienests; Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs; Zemkopības
ministrijas pārziņā esošais Latvijas Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūts BIOR; Veselības ministrijas Veselības politikas plānošanas departaments.
Veselības aprūpes studiju virziena doktora studiju programmai ‘Medicīnā un Farmācijā’
cieši sadarbības kontakti ir izveidojušies ar P. Stradiņa KUS, LU Eksperimentālās un klīniskās
medicīnas institūtu, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, Latvijas Onkoloģijas centru, Jūras
medicīnas centru, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, LU Kardioloģijas institūtu,
Rīgas Austrumu KUS, LU Bioloģijas institūtu. Visās minētajās slimnīcās un institūtos ir iespēja
vākt materiālu disertācijas darbam vai/un izmantot laboratorijas un tehnoloģijas. Notiek arī
sadarbība ar LU citām fakultātēm. Disertāciju izstrāde notiek LU Medicīnas fakultātes
struktūrvienībās, piemēram, Patoloģijas katedrā, Farmakoloģijas katedrā, Bioķīmijas docētāju
grupā, Ķirurģijas katedrā, Iekšķīgo slimību katedrā, Anatomijas un histoloģijas katedrā, u.c.
Piemēram, patoloģijas katedrā ir iekārtota atsevišķa laboratorijas telpa audu un šūnu
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imūnhistoķīmiskai un imūncitoķīmiskai krāsošanai, ir pieejama ELISA metode, Western Blot
metode, mikroskopi. Farmakoloģijas katedrā ir iekārtota šūnu istaba, darbam ar šūnu kultūrām, ir
arī iekārta dzīvnieku uzvedības in vivo pētījumiem ar video-reģistrēšanu un datorprogrammas
apstrādi, bet bioķīmijas katedrā ir PCR.
No LU piešķirtajiem līdzekļiem ir iegādāta virkne aparatūras doktora darbu izstrādei, no
kuriem vērtīgākie ir, piemēram, gāzu hromatogrāfs Clarus 600 ar masspektrometru, iekārta
izelpas gaisa kondensāta ieguvei (EcoScreen), video mikroskopi („Moticam” 3000), divi
mikroplašu lasītāji ELx808 IU Bio-Tek un mikroplašu mazgājamās iekārtas ELISA metodei,
centrifūga JC 100230 Cellspin šūnu uztriepju gatavošanai, zemas temperatūras ledusskapji (70˚C), dzesējošā centrifūga u.c. Visi doktoranti ir nodrošināti ar datoriem un pieeju internetam.
Visiem doktorantiem ir pieejami doktora studiju programmas akadēmiskā personāla E-pasti, kas
nodrošina komunikāciju iespējas. Liela daļa doktorantu strādā savās nākamajās darba vietās,
izmantojot zinātniskajos institūtos, slimnīcās un katedrās pieejamo aparatūru un materiālus, kā
arī komunicējot ar tehnisko personālu neskaidrību gadījumos. Doktorantu aptauja par materiāli –
tehniskās bāzes nodrošinājumu liecina, ka doktoranti kopumā ir apmierināti ar nodrošinājumu.
Rezidentūras programmas realizāciju nodrošina Rezidentūras attīstības programma, kuras
vadību veido tās vadītāja, izpilddirektore un programmas Medicīna direktors, kā arī sekretāre
lietvede. Pārējo programmā iesaistīto personālu veido vai nu Medicīnas fakultātē

ievēlēts

akadēmiskais personāls vai lielāko daļu – apmācīttiesīgie ārsti ārstniecības iestādēs, kas ir gan
valsts un pašvaldību gan privātas. Rezidentūras attīstības programma nodrošina lekciju vizuālās
prezentācijas iespējas un telpu līdz 30 klausītājiem. Lielākas auditorijas nepieciešamības
gadījumā, tiek izmantotas universitātes auditorijas. Ņemot vērā, ka studiju programma Medicīna
tiek realizēta ārstniecības iestādēs, lielākoties universitāšu klīnikās, tad apmācības procesā, kas ir
praktisks ārsta darbs gan iekšķīgo slimību klīnikās, gan dažāda profila ķirurģijas klīnikās,
materiāli tehnisko bāzi nodrošina ārstniecības iestādes. Valsts budžeta finansējumā, kas nāk līdz
katram rezidentam, neliela daļa paredzēta arī ārstniecības iestādei rezidentūras procesa
nodrošinājumam, kas gan nekādi nesedz jaunu tehnoloģiju iegādi, kas būtu paredzēta tikai
rezidentu lietošanai (piemēram – endoskopa u.c.), tomēr ļauj katru gadu iegādāties studiju
procesā nepieciešamu aprīkojumu (atsevišķas rezidentu telpas) vai segt kaut niecīgu daļu no
klīniskā pētījumā nepieciešamā finansējuma. Programma Medicīna pilnībā nodrošina studiju
procesa atbilstību 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".
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LU Bibliotēkas resursi:
LU

Bibliotēka ir akreditēta valsts

nozīmes

bibliotēka

un ir viena no

LU

pamatstruktūrvienībām, kas nodrošina studiju un pētniecisko darbību ar nepieciešamajiem
informācijas resursiem, kā arī sniedz plašu spektru pakalpojumu. Ikviens LU Veselības aprūpes
virzienā studējošais var izmantot kopējos LU Bibliotēkas resursus (citu nozaru bibliotēku
kolekcijas). Veselības aprūpes studiju virziens ir nodrošināts ar mācību literatūru visos studiju
kursos.
Kopējais LU Bibliotēkas krājuma lielums ir 1 668 317 vienības, t. i., grāmatas 1 299 227,
seriālizdevumi 360 363, u. c. izdevumu veidi.
LU Bibliotēka veido trīs datu bāzes: LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzi, LU
izstrādāto un aizstāvēto disertāciju datubāzi, LU noslēguma darbu datubāzi.
Ikvienam lietotājam ir pieejams elektroniskais kopkatalogs, ar kura palīdzību attālināti tiek
meklēti un rezervēti nepieciešamie informācijas resursi. Studējošajiem pieejami starpbibliotēku
un starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumi.
LU Bibliotēkas Medicīnas nozares bibliotēka ir integrēta LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkā
- Bibliotēkā Raiņa bulvārī, līdzās LU Medicīnas fakultātei.
Kopējais vienību skaits, kas pieejams medicīnas nozarē LU Bibliotēkā, ir vairāk nekā
25 000 vienības un skaits katru gadu palielinās. LU Bibliotēka saņēmusi vairākus ievērojamus
dāvinājumus no fakultātes mācībspēkiem. LU Bibliotēka turpina sadarbību ar ASV
Dienvidaustrumu Veselības izglītības centra SEAHEC Veselības zinātņu bibliotēku.
Veselības aprūpes studiju virzienā ir pieejamas un tiek lietotas nozīmīgas starptautiskās
datubāzes. LU personālam piekļuve datubāzēm ir nodrošināta arī ārpus LU telpām. Kopumā
Veselības aprūpes studiju virziena studenti informācijas meklēšani var izmantot vairāk nekā 22
datubāzes, Britannica online, Cambridge Journals Online (CJO), EBSCO Academic Search Complete,
EBSCO

eBook Academic Collection, EBSCO Health Source - Consumer Edition, EBSCO Health

Source: Nursing/Academic Edition, EBSCO MasterFILE Premier, EBSCO MEDLINE, Emerald, ISI
Web of Knowledge / Web of Science, Letonika, OECD iLibrary, Oxford Reference Online: Premium
Collection, Project MUSE

(datubāze pieejama LU Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1a),

ProQuest Dissertations & Theses, SAGE Journals Online, Science Direct, Scopus, UpToDate.

Datubāzes UpToDate – uzturēšanu un izmantošanas iespējas finansiāli sedz Rezidentūras
attīstības programma kopā ar LU Medicīnas fakultāti. LU Bibliotēkas resursi Veselības aprūpes
jautājumos tiek regulāri papildināti.
LU Bibliotēka katru gadu tiek papildināta ar jaunām mācību grāmatām, visi studiju kursi ir
nodrošināti vismaz ar vienu eksemplāru no obligātās literatūras saraksta. Studijām
nepieciešamais informācijas resursu apjoms tiek papildināts katru gadu. Būtiski tiek palielināts
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starptautiski atzītu mācību līdzekļu iegāde angļu valodā. Būtiska loma ir e-grāmatu klāsta
pilnveide, kas ļauj ikvienam interesentam

daļēji aizstāj papīra formāta grāmatas. Kopumā

medicīnas nozarē iepirktas 134 e-grāmatas (tajā skaitā ir iekļautas arī par fakultātes līdzekļiem
iepirktās).
Kopumā studentiem pieejamas 134 e-grāmatas sekojošās veselības aprūpes nozarēs: par
medicīnu kopumā – 7, par cilvēka anatomiju – 13, par cilvēka embrioloģiju – 2, par cilvēka
fizioloģiju – 4, par diagnostiku – 6, par farmakoloģiju – 21, par fizioloģiju – 1, par gremošanas
sistēmas slimībām – 1, par ginekoloģiju – 4, par histoloģiju – 1, par klīnisko ķīmiju – 1, par
klīnisko medicīnu – 7, par ķiruģiju, ortopēdiju – 5, par medicīnas miktrobioloģiju – 2, par
neiroloģiju – 1, par oftalmoloģiju – 1, par onkoloģiju – 1, par otolaringoloģiju – 1, par pataloģiju
– 1, par pediatriju – 6, par psihiatriju, neiroloģiju – 18, par psihoterapiju – 3, par sirds un
asinsvadu slimībām – 2, par slimnieku kopšanu, neatliekamo medicīnu – 5, par toksikoloģiju – 2,
par veselības organizāciju – 7, par zobārstniecību - 11.
Papildus elektoniskajām grāmatām tiek iepirktas arī drukātās grāmatas medicīnā.
Lielākoties visas akadēmiskajā gadā iepirktās grāmatas ir obligātā mācību pamatliteratūra no LU
Medicīnas fakultātes studiju programmām.
Priekšlikumi par literatūras iegādi tiek apspriesti studiju programmu docētāju sanāksmēs,
kā arī uzklausīti studentu viedokļi un priekšlikumi. Studiju un zinātniskā literatūra studentiem
pieejama gan LU Bibliotēkā, gan arī bibliotēkas un interneta resursu iespējas piedāvā
ārstniecības iestādes, LU Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēka, LU P. Stradiņa medicīnas
koledžas bibliotēka u. c., kurām piesaistīti studējošie (piemēram rezidenti, māsas). Tādejādi,
piemēram, LU studējošiem rezidentiem ir iespēja iegūt vēl papildus jaunāko informāciju neizejot
no klīnikas.
Regulāri notiek apmācības datu bāzu lietošanā, kā arī notiek tikšanās ar izdevniecību
pārstāvjiem par grāmatu un datu bāzu iespējām un izmēģinājumiem. LU datorklasēs studenti
apgūst prasmes strādāt ar elektronisko kopkatalogu un datubāzēm: informācijas meklēšana,
atlase, grupēšana, izvērtēšana. Apmācības notiek grupās un individuāli. Tās vada profesionāli
LU Bibliotēkas speciālisti. LU Bibliotēkas krājums, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina
studiju rezultātu sasniegšanu un rada pozitīvu studiju vidi.
Datorklases un to resursi
Veselības aprūpes studiju virziena studentiem un docētājiem pieejamas datorklases
Medicīnas fakultātes telpās (419.telpa – 12 darba vietas), citās LU fakultātēs, LU centros.
Sadarbībā ar Juridisko fakultāti tiek izmantota datorklase, kurā ir 20 darba vietas, kā arī
iespējama dokumentu printēšana, kopēšana un skanēšana. Datorklases ir aprīkotas ar
programmatūru statistiskās apstrādes realizēšanai – SPSS, multimediju projektoru un ekrānu. LU
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fakultāšu telpās ir pieejams bezvadu internets, kuram studenti un mācībspēki var pieslēgties,
izmantojot sava LU e-pasta lietotājvārdu un paroli.
Pašreiz tiek attīstīts Valsts nozīmes pētniecības centrs „Sabiedrības veselība un klīniskā
medicīna”, kura finansējums paredzēts kā LU apmetnei Torņakalnā, tā arī zinātniskā aprīkojuma
iegādei. LU MF un RSU sadarbojas VNPC attīstībā.

8.

Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros

LU un citu Eiropas augstskolu sadarbība
LU Veselības aprūpes studiju virzienā esošajām studiju programmām pastāv sadarbība ar
daudzām ārvalstu universitātēm (Karolinskas institūtu, Upsalas universitāti, Čalmera
Tehniskajā augstskolu Gēteborgā, Dānijas Karaliskos Lauksamniecības akadēmiju, Kauņas
Tehnoloģiju Universitāti, Tallinas Tehnoloģiju Universitāti u.c.), kā arī ERASMUS apmaiņas
līgumi ir noslēgti ar daudzām citām Eiropas Universitātēm (sk. zemāk), Farmācijas studiju
programmām: 6 līgumi; Optometrijas programmām: 5 līgumi). Virziena studiju programmas ir
iesaistītas dažādos Eiropas izglītības projektos (Farmācijas studiju programma - Eiropas
farmaceitu izglītības projektos).
LU sadarbība ar citām Latvijas augstskolām
Saskaņā ar Starpaugstskolu sadarbības līgumiem notiek

sadarbība ar citām Latvijas

augstskolām un koledžām (Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti,
Daugavpils Universitāti, Rīgas Medicīnas koledžu, P.Stradiņa medicīnas koledžu, Rīgas
1.koledžu, Daugavpils medicīnas koledžu).
LU zinātniska sadarbība ar Latvijas un ārzemju pētniecības institūtiem
LU Veselības aprūpes studiju virziena docētājiem pastāv cieša sadarbība ar Latvijas
Zinātņu Akadēmiju, Latvijas Zinātņu padomi un pētniecības institūtiem Latvijā un ārvalstīs
(Latvijas Organiskās Sintēzes institūtu, SIA Silvanolu, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un
studiju centru, LU Bioloģijas institūtu, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu, Valsts
Stendes graudaugu selekcijas institūtu, Botāniskais dārzu, Farmācijas muzeju, LU EKMI
institūtu, LU Kardioloģijas Institūtu, Atomspektroskopijas Institūtu, Matemātikas un
Informātikas Institūtu, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu, Mežu pētniecības institūtu
Helsinkos, Krievijas zinātņu akadēmijas I.P. Pavlova psiholoģijas institūtu Pēterburgā u.c.).
Pētniecības centros tiek izstrādāti bakalaura un maģistra darbi, pēc LU absolvēšanas studenti
bieži turpina strādāt pētniecības centros kā pilntiesīgi darba ņēmēji.
LU sadarbība ar darba devējiem, profesionālām organizācijām un aģentūrām
Cieša sadarbība izveidojusies ar atbildīgām ministrijām: Veselības ministriju, Izglītības
un Zinātnes ministrija; Latvijas Slimību profilakses un kontroles centru, Pārtikas un veterināro
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dienestu un tā Nacionālo Diagnostikas centru, Nacionālais Veselības centrs, Valsts proves
uzraudzības inspekciju, Baltijas Vides forumu, dažādām valsts aģentūrām (Zāļu valsts aģentūra,
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru u.c.), profesionālajām organizācijām
(Latvijas Ārstu biedrību, Latvijas slimnīcu biedrību, Latvijas Farmaceitu biedrību, Latvijas Māsu
Asociāciju, Latvijas diētas un uztura asociāciju un Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrību,
Latvijas optometristu un optiķu asociāciju, Latvijas Farmakologu biedrību, Latvijas Ķīmijas un
farmācijas darba devēju asociāciju, EFAD asociāciju (European Federation of the associations
of dietitian) u.c.), kā arī esošajiem darba devējiem: Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīcu, VSIA P. Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcu, VSIA Bērnu klīniskā universitātes
slimnīcu, SIA „Limbažu slimnīcu”, SIA „Bauskas slimnīcu”, SIA „Ogres rajona slimnīcu”, SIA
„Dobeles un apkārtnes slimnīcu”, SIA „Jelgavas pilsētas slimnīcu”, Ģimenes ārstu praksēm –
dažādos Latvijas reģionos, NMP dienestu, SIA „Cēsu slimnīcu”, SIA „ Rīgas 1. slimnīcu”, SIA
“ Rēzeknes slimnīcu”, SIA “ “Vidzemes slimnīcu”, PAS Grindeks, Medicamina, firmu Biolat un
LVMI Silava, optikas saloni, acu klīnikas, LU Optometrijas centrs, SIA „Vision Express”, Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu redzes aizsardzības centrs, SIA „Libleina”, Dr.Lūkina un
Dr.Skricka un 30 ģimenes ārstu praksēm.
LU un citu Latvijas augstskolu studentu sadarbība
LU Veselības aprūpes studiju virziena studenti sadarbojas kopējās asociācijās ar citu (RSU)
Latvijas augstskolu studentiem.
LU un mūžizglītības projekti
LU Veselības aprūpes studiju virziena akadēmiskais personāls ir iesaistīts mūžizglītības
veicināšanā (farmaceitu), tiek lasītas lekcijas semināros, kurus organizē dažādas arodbiedrības
(Latvijas farmaceitu arodbiedrība). Ārstniecības programmas

mācībspēki

ir iesaistīti

mūžizglītībā, ko organizē LĀB un profesionālās asociācijas, kā arī publicē rakstus žurnālos
„Latvijas Ārsts” , „Doctus”, „Ievas veselība” u.c.
Virziena studiju programmu docētāji piedalās starptautiskos projektos (piemēram, par
interneta lietošanu farmācijas studentu un to vecāku vidū, par rezultātiem projekta koordinatore
Daisy Volmar (Tartu universitāte) gatavo publikāciju). Studenti un akadēmiskais personāls
piedalās konferencēs, ko organizē Eiropas Farmācijas fakultāšu asociācija (EFFA).
9. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu
kredītpunktos, studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu un/vai profesionālo kvalifikāciju vai
profesionālo kvalifikāciju.
LU Veselības aprūpes studiju virzienā ietilpst 11 studiju programmas. Detalizētu uzskaitījumu
un aprakstu skatīt pielikumā Nr. 1 (Veselības aprūpes virziena pielikumu failā).
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10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā
kvalifikāciju (grādu) un pienākumus, amatu, ievēlēšanas vietu un īstenotos studiju kursus
un moduļus.
LU Veselības aprūpes studiju virziena studiju programmu realizēšanā iesaistītā akadēmiskā
personāla uzskaitījumu un vispārēju aprakstu skatīt pielikumā Nr. 2 (Veselības aprūpes
virziena pielikumu failā).
11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā
ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība
starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos
projektos pārskata periodā.
2013./ 2014. akadēmiskā gadā LU Veselības aprūpes studiju virzienu studiju programmu
akadēmiskais personāls iesaistīts daudzu dažādu pētījumu finansējumu avotu apguvē un izpildē,
piemēram, 7. Ietvara programmu, ESF, ERAF, starptautiskos sadarbības projektu, EZF ELFLA,
LZP, Valsts pētījumu programmas (VPP) pētniecības projektu, klīnisko pētījumu un cita veida
pētniecības projektu izpildē, detalizētu pētniecības projektu skatīt pielikumā Nr. 3 (pielikumu
mapē, failā CV_projekti_publikācijas).
12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla nozīmīgākās zinātniskās
publikācijas, pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades sasniegumu un sagatavotās mācību
literatūra pārskata periodā (sarakstu pievieno pielikumā).
LU Veselības aprūpes studiju virzienu studiju programmu akadēmiskais personāls regulāri
publicē zinātniskas publikācijas gan augstas citējamības starptautiskos zinātniskos žurnālos, gan
vietējas nozīmes zinātniskos žurnālos. Detalizētu 2013./2014. akadēmiskā gada akadēmiskās
personāla zinātnisko publikāciju u.c. veida jaunrades sasniegumu uzskaitījumu skatīt pielikumā
Nr.4 (pielikumu mapē, failā CV_projekti_publikācijas).
13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (nodaļu/katedru, profesoru
grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena un
konkrētu studiju programmu īstenošanā.
LU Veselības aprūpes studiju virzienā ietilpstošo studiju programmu realizāciju veido sekojošas
iesaistītās struktūrvienības, kuru uzskaitījumu un aprakstu skatīt pielikumā Nr. 5 (Veselības
aprūpes virziena pielikuma failā).
14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot
tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā
(palīgpersonāla uzskaitījumu (tabula) pievieno pielikumā).
LU Veselības aprūpes studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla
raksturojumu skatīt pielikumā Nr. 6 (Veselības aprūpes virziena pielikuma failā).
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15. Informācija par ārējiem sakariem:
15.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām
LU Veselības aprūpes studiju virziena studiju programmu pārstāvju sadarbība ar darba devējiem
norit regulāri – iesaistīšana studiju darbā, gala eksāmenu komisijās (par to priekšsēdētājiem tiek
apstiprināti atzīti nozares profesionāļi), Domēs. Sadarbība norisinās ar atbildīgām ministrijām:
Veselības ministriju, Izglītības un Zinātnes ministriju; kā arī ar Pārtikas un veterināro dienestu
un tā Nacionālo Diagnostikas centru, Latvijas Slimību profilakses un kontroles centru,
Nacionālais Veselības centru, Valsts proves uzraudzības inspekciju, Baltijas Vides forumu,
Pārtikas Uzņēmumu Federāciju, dažādām valsts aģentūrām (Zāļu valsts aģentūra, Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru, Sporta medicīnas valsts aģentūra u.c.). Ārstniecības
programmas pārstāvji piedalās LR Veselības ministrijas organizētā cilvēkresursu komisijā un
zinātnes konsultatīvajā padomē.
Aktīva sadarbība notiek arī ar atbilstošām asociācijām un, lai noskaidrotu darba devēju
viedokli par LU Veselības aprūpes studiju virziena studiju programmu mērķu, uzdevumu un
satura atbilstību darba devēju izvirzītajām prasībām un vajadzībām. Notiek regulāra un plānota
sadarbība ar darba devēju asociāciju (Latvijas Ārstu biedrību, Latvijas Farmaceitu biedrību,
Latvijas Māsu Asociāciju, Latvijas diētas un uztura asociāciju un Latvijas Uzturzinātnes
speciālistu biedrību, Latvijas optometristu un optiķu asociāciju, Latvijas Ķīmijas un farmācijas
darba devēju asociācija, Latvijas Māsu Asociācijas) pārstāvjiem. Ārstniecības programmai
pastāv cieša sadarbība ar Latvijas Ārstu biedrību, piedaloties tās institūciju darbībā
(Sertifikācijas padomē, Apmācīttiesīgo ārstu komisijā, Valdē), ar Latvijas Jauno ārstu asociāciju,
ar Latvijas Slimnīcu biedrību. Rezidentūras attīstības programmas vadītāja ir arī Latvijas Ārstu
biedrības valdes locekle un vistiešākajā mērā ir iesaistīta tās darbā, kā arī saņem informāciju, kas
aktuāla gan Ārstu biedrībai tās darbības procesos, gan arī saistībā ar jaunāko likumdošanas aktu
izstrādi veselības aprūpes jomā, ko nodrošina LR Veselības ministrijas un LĀB komunikācija un
likumprojektu kopīga apspriešana.
Patstāvīga sadarbība ar darba devējiem - klīnikām, poliklīnikām, ģimenes ārstu praksēm
un citiem darba devējiem: Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcu, VSIA P. Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīcu, VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīcu, SIA „Limbažu
slimnīcu”,

Traumatoloģijas

un

ortopēdijas

slimnīcu,

Liepājas

reģionālā

slimnīcu,

Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, Vidzemes slimnīcu, Daugavpils Reģionālo slimnīcu, SIA
„Bauskas slimnīcu”, SIA „Ogres rajona slimnīcu”, SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīcu”, SIA
„Jelgavas pilsētas slimnīcu”, Ģimenes ārstu praksēm – dažādos Latvijas reģionos, NMP
dienestu, SIA „Cēsu slimnīcu”, SIA „ Rīgas 1. slimnīcu”, Latvijas Jūras medicīnas centru, SIA “
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Rēzeknes slimnīcu”, SIA “ “Vidzemes slimnīcu”, Veselības centru – 4 ar filiālēm, SIA Dubultu
poliklīnika, SIA Pulss- 5, SIA Dziedniecība, Klīniku Medeoru, PAS Grindeks, Medicamina,
firmu Biolat un LVMI Silava, A/S „Valmieras piens”, a/s „Rīgas raugs”, optikas saloni, acu
klīnikas, LU Optometrijas centrs, SIA „Vision Express”, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas
Bērnu redzes aizsardzības centrs, SIA „Libleina”, Dr.Lūkina un Dr.Skricka privātprakses un
citām ārstu privātpraksēm, u.c. veiksmīgi veidojas sadarbība ar darba devēju iestāžu vadītājiem,
sadarbība tiek veikta mērķtiecīgi un abpusēji ieinteresēti un praktiski vērsta divos virzienos:
studentu prakses vieta un absolventu darba vieta. 2014. gada 16. jūnijā tika noslēgts stratēģisks
sadarbības līgums ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu, kas paredz skemēt visu
studiju līmeņu medicīnas un dzīvības zinātņu studentu apmācību un pētniecību.
LU Veselības aprūpes studiju virziena docētājiem pastāv cieša sadarbība ar Latvijas
Zinātņu Akadēmiju, Latvijas Zinātņu padomi un pētniecības institūtiem Latvijā un ārvalstīs
(Latvijas Organiskās Sintēzes institūtu, SIA Silvanolu, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un
studiju centru, LU Bioloģijas institūtu, Botānisko dārzu, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas
institūtu, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu, Farmācijas muzeju,

LU EKMI

institūtu, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu) veicot dažādos kopējus pētniecības
projektus, iesaistot tajos studentus.
Kopumā, darba devēji piedāvā: savas iestādes kā prakses vietas, kā potenciālās darba
vietas absolventiem,

izglītojošus kursus, pētniecības iespējas (bakalaura, maģistra, diploma

darbu izstrādes vietas), mācību vizītes, ekspertīzes.
Kopējā sadarbība ar darba devējiem ir vērsta uz studiju virziena studiju programmu
kvalitātes pilnveidi kā to īstenošanas neatņemamu sastāvdaļu.
Izvērtējot jau notikušos sadarbības rezultātus ar esošajiem darba devējiem, var secināt, ka
Veselības aprūpes studiju virziena studiju programmu absolventi darba tirgū tiek atzinīgi vērtēti
un darba devēji ir apmierināti ar šo jauno speciālistu zināšanām un profesionālām prasmēm.
15.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus
studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas
Saskaņā ar Starpaugstskolu sadarbības līgumiem notiek

sadarbība ar citām Latvijas

augstskolām (Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Daugavpils
Universitāte u.c.) un koledžām.
LU Veselības aprūpes studiju virziena profesori tiek aicināti kā RSU zinātnisko projektu
un zinātnisko rakstu eksperti. Latvijas Universitāte kopā ar RSU organizē Karjeras dienas
studentiem, kopīgi darbojās PHARMINE projektos (apkopjot un sniedzot raksturojošus datus par
Latvijas farmācijas nozari). LU Veselības aprūpes studiju virziena profesori uzņemas RSU
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izstrādāto promocijas darbu recenzentu funkcijas un pretēji. LU un RSU docētāji sadarbojas
dažādās darba grupās, piem., vadlīniju izstrādē. Jāatzīmē, tomēr, ka LU Medicīnas fakultātes
ĀPSP programma pilnībā nesakrīt ar RSU ārstniecības programmu tās atšķirīgās struktūras un
organizācijas dēļ. Tomēr kopumā, vienlaikus – divu augstskolu līdzāspastāvēšana veicina arī
konkurences veidošanos starp tām, kas ir arī kā pozitīvs stimuls arvien tālākai programmu
kvalitatīvai attīstībai.
LU MF un RSU studenti piedalās Latvijas Medicīnas studentu asociācijas darbā,
2010.g. kopīgi organizējot Baltijas medicīnas studentu kongresu. LU un RSU studenti ir
Latvijas farmācijas studentu asociācijas (LFSA) biedri. Latvijas farmācijas studentu asociācijas
bijušais prezidents bija LU students Jānis Kurlovičs, pašreizējā prezidente ir LU 3. kursa
studente Elīna Starčenko. Aktuāla informacija par LU universitāti un tās absolventiem tiek
publicētas farmaceitu žurnālā "Materia Medica". Gan LU gan RSU rezidenti studiju
programmas apgūst vienās un tajās pašās ārstniecības iestādēs un nereti vien apmācīttiesīgie
ārsti ir vieni un tie paši.
Veselības aprūpes studiju virziena ĀPSP ir noslēgusi ERASMUS apmaiņas līgumus ar 6
universitātēm (Karolinskas institūts (Zviedrija), Gotingenas universitāte (Vācija), Koimbras
universitāte (Portugāle), Bari un Florences universitātes (Itālija) u.c.). Sadarbība studiju
programmas attīstībā notiek ar Tartu Universitāti, Karolinskas Universitāti, Upsalas universitāte
u.c. Līgumi par sadarbību tiek parakstīti ne tikai programmu, bet arī augstskolu līmenī (piem.,
sadarbības līgums ar Baltijas Universitātēm). Katru gadu Ārstniecības programmas studentiem
vada lekcijas un nodarbības 10 – 12 dažādu medicīnas apakšnozaru (dzemdniecība un
ginekoloģija; farmakoloģija; histoloģija un citoloģija; internā medicīna; ķirurģija; medicīniskā
bioķīmija;

medicīniskā

ģenētika;

neiroloģija;

oftalmoloģija;

onkoloģija;

ortopēdija;

otorinolaringoloģija; rentgenoloģija un radioloģija; sporta medicīna un rehabilitoloģija;
stomatoloģija) viesprofesori no Vācijas un citām valstīm.
Rezidentūras studiju programmas Ginekoloģijas apakšprogrammas ietvaros sadarbība ir
ar Bāzeles universitāti, Sporta medicīnas apakšprogrammas ietvaros – ar Vīnes universitātes
klīnikām. Anestezioloģijas un reanimatoloģijas specialitātes apakšprogrammas vadītājs Tālis
Kauliņš ir veicinājis un turpina attīstīt sadarbības iespējas ar vairākām Vācijas klīnikām gan
savas specialiātes, gan ķirurģijas, gan dzemdniecības un ginekoloģijas specialitātes rezidentiem.
Latvijas kardioloģijas centrs ir palīdzējis veicināt sadarbību ar Viļņas universitāti un tās klīniku
kardioloģijas jomā. Lielāku popularitāti ir izpelnījušās studentu prakses Vācijā vasaras
brīvdienās (skatīt tabulu 50 lpp.). Studenti vasaras mēnešos dodas mācību praksēs uz Vācijas
klīnikām. Kopš 2008. gada mācību praksēs pabijuši 50 studējošie, kas saņem praksi apliecinošu
dokumentu „Europass mobilitāte”.
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Studentu skaits vasaras praksēs Vācijas klīnikās otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmā „Ārstniecība”
Klīnika

Viesprofesors

Westküstenklinikum
(Heide, SchkeswigHolstein) –
Akademisches
Lehrkrankenhaus
der Universitäten
Kiel, Lübeck,
Hamburg
Rot-KreuzKlinikum
(Minhene)
Sana-Klinik
Zollernalb
(Albstadt)
Klinikum Chemnitz
(Chemnitz)

F.S.Keck

2008. 2009./
/200 2010.
9.
1
11

2010./
2011.

2011./
2012.

2012./
2013.

2013./
2014.

14

7

1

2

J.Böck

11

5

1

3

-

3

B.GondolphZink

-

2

3

1

2

2

K.Döring

-

1

1

1

3

1

12

19

19

12

6

7

Farmācijas studiju programmām ir 8 ERASMUS apmaiņas līgumi ar dažādām Eiropas
Universitātēm (Utrehtas universitāte, Nīderlande; Tartu Universitāte, Igaunija; Helsinku
Universitāte, Somija; Koimbras universitāte, Portugāle; Florences Universitāte, Itālija;
Plovdivas Universitāte, Bulgārija; Neapoles universitāte, Itālija; Santjago universitāte,
Spānija).
„Māszinības” abas studiju programmas ir izveidojušas sadarbību ar divām medicīnas
koledžām, kuras pievienojas LU sastāvā – Rīgas Medicīnas koledžu un P.Stradiņa Veselības un
Sociālās aprūpes koledžu. Kopš 2010. gada LU Medicīnas fakultātei ir divas aģentūras – LU
Rīgas Medicīnas koledža un LU P. Stradiņa medicīnas koledža. Māsu izglītības jautājumos ir
sadarbība ar Zviedrijas Karolinskas institūta māszinību speciālistiem, māsu izglītības un
pētniecības jomā.
Optometrijas programmām pastāv līgumi ar 5 augstskolām: Kārdifas Universitāti
Apvienotajā karalistē, Joensu Universitāti

Somijā, Murcijas un Madrides Complutensa

Universitātēm Spānijā un Šauļu Universitāti Lietuvā. Radiogrāfijas programmai ir noslēgts
ERASMUS+ apmaiņas līgums ar Palacka Universitāti Čehijā.
Ar Upsalas universitāti (Zviedrija); Parīzes V Universitāti (Francija); Lundas Universitāti
(Zviedrija); Viļņas Universitāti (Lietuva); Lietuvas Veselības zinātņu; Nacionālo Harkovas
farmācijas universitāti (Ukraina) un pārējām iepriekš minētajām citām Eiropas Universitātēm
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norit dažāda veida sadarbība: starptautiskas konferences, projekti, maģistru darbu izstrādāšana,
izglītība un pētniecība, ekspertīzes, kopīgas publikācijas u.c.
Jau vairākus gadus Veselības aprūpes studiju virziena doktora studiju programmas
pārstāvji piedalās ORPHEUS (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health
Sciences in the European system) organizētajās konferencēs. Šobrīd ORPHEUS organizācijā ir
ap 80 biomedicīnas un veselības zinātņu fakultātes, kas aptver gandrīz visas Eiropas ar medicīnu
saistītās institūcijas, arī LU ir šis organizācijas dalībnieks. Konferences dalībnieki dalās savā un
savas valsts pieredzē par doktora studiju organizēšanu, prasībām un novērtēšanas kritērijiem, kā
arī komunicēja savā starpā par doktorantūras studijām. Visciešākais kontakts izveidojies ar
Viļņas un Kauņas doktora studiju programmu vadītājiem, kā arī atbildīgajiem par doktorantūru
no Tartu universitātes. ORPHEUS organizācija ir izstrādājusi rekomendācijas studiju
pilnveidošanā ar mērķi ieviest vienotas prasības PhD studentiem Eiropas valstīs. Pilnveidojot
Medicīnas un Farmācijas DSP minētās rekomendācijas tiek ņemtas vērā.
Radiogrāfijas studiju programmai ir izveidojusies sadarbība ar Karolinskas Universitātes
(Karolinska Institutet) radiogrāferu studiju programmu un uzsākta sadarbība ar Tromso
universitātes studiju programmu radiogrāfijā par savstarpēju zinātnisko projektu izstrādi. Ir
izveidota sadarbība ar LU aģentūru P.Stradiņa Medicīnas koledžu.
Starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju programmas „Uzturzinātne” organizācijas,
praktiskās realizēšanas un tālākās izaugsmes iespējas pamatā ir sadarbība starp trim Latvijas
augstskolām: Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa
universitāti, un šo augstskolu 5 fakultātēm (LLU Pārtikas Tehnoloģijas fakultāti, LU
Bioloģijas, Ķīmijas un Medicīnas fakultātēm un RSU Rehabilitācijas fakultāti). Šī sadarbība
tiek īstenota saskaņā ar Starpaugstskolu sadarbības līgumu, kurš noslēgts starp minētajām
augstskolām jau programmas izstrādes periodā (29.11.2004.). Katra no sadarbības augstskolām
īsteno savām kompetencēm atbilstošus studiju programmā ietvertos modulus un kopīgi
sagatavo veselības zinātņu maģistrus uzturzinātnē.
Viesprofesoriem ir pieejamas LU dienesta viesnīcas, kā arī visi LU darbiniekiem pieejamie
pakalpojumi. Arī ārzemju studentiem tiek nodrošināta dienesta viesnīca.
Jaunas sadarbības iespējas izglītības, pētniecības, kā arī pašu LU docētāju mūžizglītības
jomās iespējamas pateicoties esošai vietējai un starptautiskai sadarbībai, kurai LU ir tendence ik
gadu paplašināties.
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15.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmās, norādot
apmaiņas programmu un valsti (datus skatīt tabulā Nr. 7 )
Latvijas Universitātes Veselības aprūpes studiju virzienā ietverto Studiju programmās
studējošie studenti 2013./2014. akadēmiskā gadā bijuši dažādās apmaiņas programmās
(ERASMUS, stažējušies dažādās klīnikās, piedalījušies dažādos kursos, konferencēs u.c.), kopā
ietverot 19 apmaiņas dažādās Eiropas valstu universitātēs, zinātniskos institūtos, klīnikās u.c.
Detalizētu pārskatu skatīt pielikumā, tabulā Nr.7.
15.4. Ārvalstu studējošo skaits virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju
programmām, norādot studiju ilgumu un valsti (datus skatīt tabulā Nr. 8)
Latvijas Universitātes Veselības aprūpes studiju virzienā ārvalstu studenti 2013./2014.
akadēmiskā gadā studēja sekojošās studiju programmās: Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma „Ārstniecība”, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma „Medicīna”, Doktora studiju programma “Medicīnas un farmācija”,
Bakalaura studiju programma „Optometrija” un Profesionālā maģistra studiju programma
„Optometrija”, kopskaitā 212 ārvalstu studenti.
Ārvalstu studenti Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma„Ārstniecība”
2013./2014. akadēmiskajā gadā studēja 152 ārvalstu studenti (detalizētu valstu un studentu
sadalījumu pa valstīm skatīt pielikumā). Rūpīgi tiek plānots ārvalstu studentu piesaistes
jautājums, ņemot vērā studentu piesaistes reģionu maiņu no Austrumiem uz Eiropu. Notikusi
piedalīšanās izglītības izstādēs Indijā, Kazahstānā, Azerbaidžānā, Vjetnamā, Ēģiptē; ir sadarbība
ar citu valstu institūcijām, kas pārrauga studentu izglītību ārzemēs (piem., Norvēģijas valsts
studiju aizdevumu fonds Lanekassen, Norvēģijas akadēmiskā aģentūra), kā arī LR Ārlietu
ministriju, vēstniecībām (piem., Indijas, Zviedrijas, Taivānas), Šrilankas un Slovākijas
konsuliem Latvijā. Docētāju angļu valodas prasmes ir pietiekamas, lai nodrošinātu programmas
docēšanu šajā valodā.
Studiju programmai ir noslēgti ERASMUS apmaiņas līgumus ar 10 universitātēm (Karolinskas
institūts (Zviedrija), Gotingenas universitāte (Vācija), Koimbras universitāte (Portugāle), Bari un
Florences universitātes (Itālija) u.c.). Iebraucošo studentu skaita pieaugumam nepieciešamība
prasme pārvaldīt latviešu valodu praktiskajās nodarbībās klīnikā. 2013./2014. akadēmiskajā gadā
ERASMUS apmaiņas programmas un Erasmus Mundus projekta ietvaros LU MF mācījās 10
ārvalstu studenti (no Göttingen Universitātes Vācijā, Bari Universitātes Itālijā, Koimbras
Universitātes Portugālē un Sanktpēterburgas Universitātes).

55

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Medicīna”
Studiju programmā 2013./2014. akadēmiskajā gadā kopumā studēja 42 ārvalstu rezidenti.
Bakalaura studiju programma „Optometrija” un Profesionālā maģistra studiju programma
„Optometrija”
2013. /2014. akadēmiskajā gadā studēja un Optometrijas bakalaura nepilna laika programmā
studēja 16 ārvalstu studenti.
16. Informācija kopsavilkuma sadaļai par studiju virziena attīstības plāniem
16.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā
Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā.
LU Veselības aprūpes studiju virziena programmas ir izveidotas atbilstoši četriem
galvenajiem augstākās izglītības mērķiem: ļaujot katram studentam attīstīt viņa personību, gan
veicinot demokrātiskas sabiedrības attīstību, mācot izteikt studentam savu viedokli, gan veicinot
zinātnes attīstību, iesaistot studentus zinātniski pētnieciskā darbā, gan nodrošinot darba tirgu ar
visaugstākās kvalifikācijas speciālistiem. Veselības aprūpes sistēmas attīstības plāns 2011.-2013.
gadam paredz palielināt ambulatoro pakalpojumu pieejamību pacientiem, līdz ar to palielinās
nepieciešamība pēc dažādu profila Veselības aprūpes speciālistiem. Lai nodrošinātu veselības
aprūpes nozari ar ārstniecības personām, nepieciešams kompleksi pilnveidot izglītības sistēmu
veselības aprūpes nozarē. Izglītība, neskatoties uz ārstniecības personu deficītu valstī, nedrīkst
zaudēt tās mērķi – nodrošināt veselības aprūpes nozari ar labi izglītotiem profesionāļiem,
atbilstoši darba tirgus prasībām.
Ārstniecības likums nosaka, ka rezidentūra ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības
programmu īstenojošu ārstniecības iestādi esoša ārsta izglītošana valsts valodā specialitātes
iegūšanai saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā, un
iegūt specialitāti iespējams tikai caur rezidentūru vai kā to traktē Ārstniecības likums specializācija — tālākizglītības daļa, kas noris saskaņā ar akreditētu izglītības programmu,
ievērojot profesijas standartu un specialitātes nolikumu. Beidzot studijas rezidentūrā (programmā
Medicīna), jaunais speciālists kārto sertifikācijas eksāmenu un iegūst sertifikātu specialitātē, kas
Ārstniecības likumā tiek definēts sekojoši:

ārstniecības personas sertifikāts — Latvijas

Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības, Latvijas Ārstu biedrības vai Latvijas
Medicīnas māsu asociācijas izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo
sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi
nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē.
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Programmas Medicīna apakšprogrammas ir izstrādātas, balstoties uz 2009.gada 24.marta
LR Ministru kabineta 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”, kuri paredz
studiju programmas apguves ilgumu gados, kā arī tematisko sadalījumu un iegūstamo iemaņu un
prasmju apguves secību pa studiju gadiem. Šie noteikumi definē, kas ir pamatspecialitāte,
apakšspecialitāte (kuras apguves priekšnosacījums ir iepriekš apgūta konkrēta pamatspecialitāte),
vai papildspecialitāte (kas ir kopēja vairākām pamatspecialitātēm).
Farmācijas studiju programmas atbilst visiem ES normatīvajiem aktiem, kas regulē
farmaceitu izglītību. Farmaceitu izglītības un diplomu atzīšanu regulē Eiropas Padomes
Direktīva 2005/36/EC. Veselības aprūpes jomā Latvijai ir jāiesaistās ES kopējo stratēģiju
īstenošanā, lai paaugstinātu veselības aprūpes kvalitāti un medicīnā izmantojamo tehnoloģiju
standartus.
Studiju programma ”Radiogrāfija” sagatavo speciālistus darbam medicīnas nozarē –
radioloģijā, izmantojot darba tehnoloģijas, šī studiju programma ir tieši saistāma ar ES stratēģiju
un līdz ar to studiju programma ir perspektīva.
Bakalaura studiju un Profesionālā maģistra studiju programmas „Optometrija” ir vienīgās
reģionā, kas nodrošina primārās redzes aprūpes speciālistu un pētnieku redzes zinātnē
sagatavošanu. 1992. gadā Latvijas Universitāte pirmā uzsāka optometristu apmācību un
sagatavošanu "kontinentālajā Eiropā". Patlaban optometristu sagatavošana notiek arī citās
Universitātēs Spānijā, Itālijā, Čehijā, Vācijā, Polijā, Norvēģijā un Zviedrijā.
Starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju programmas „Uzturzinātne” aktualitāti un
nepieciešamību nosaka mūsdienu iedzīvotāju veselības negatīvās attīstības tendences,
nepieciešamība risināt uztura un veselības jautājumus starptautiskā līmenī, izmantojot teorētiskās
un praktiskās starpdisciplinārās zināšanas dažādās ar uzturzinātni saistītās jomās. Programmas
aktualitāti pastiprina nepieciešamība veicināt uzturzinātnes pilnveidošanu Latvijā, veicinot
ilgtermiņa sabiedrības veselības attīstību. Uzturzinātnes programma ir Latvijā un Baltijas valstīs
vienīgā, kas sagatavo uzturzinātnes speciālistus, kuri pārzina uzturzinātnes teoriju un praksi, var
to izmantot zinātniskos pētījumos un pasniedzēja darbā, kā arī strādāt valsts struktūrās ar mērķi
veidot valsts pārtikas un uztura politiku saskaņā ar ES un Pasaules Veselības organizācijas
galvenajām stratēģiskajām tendencēm un izstrādēm. Arī Latvijas Veselības ministrijas
izstrādātajās pamatnostādnēs un rīcības plānā „Veselīgs uzturs Latvijai 2003. – 2013.” vairākās
sadaļās ir apskatīti jautājumi par šādu speciālistu trūkumu. Salīdzinājumā ar citām valstīm,
Latvijā ir mazs ārstu un farmaceitu skaits, kas ir ieguvuši medicīnas vai farmācijas zinātņu
doktora grādu. No Latvijas valsts interešu viedokļa ir būtiski palielināt speciālistu skaitu ar
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visaugstākā līmeņa kvalifikāciju, kas ir iespējams tikai veicinot doktora studiju programmu
attīstību. Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti
kvalificētus zinātniekus un akadēmiskā darba speciālistus dažādās medicīnas un farmācijas
nozarēs, lai tie varētu iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu un apgūt
pedagoģiskā un pētnieciskā darba realizācijas, organizācijas un vadības principus visaugstākajā
līmenī. Doktorants, kas ir sekmīgi pabeidzis DSP, var veikt patstāvīgu oriģinālu zinātniski
nozīmīgu pētījumu, visos tā etapos un prasme iegūto pētījumu rezultātus pielietot vai ieviest
praksē. Jaunais speciālists būs spējīgs sadarboties ar kolēģiem, gan Latvijā, gan ārpus tās
robežām, veidojot un iesaistoties kopējos projektos. Sagatavoto speciālistu darba vietas būs gan
LU fakultātes un zinātniskie institūti, gan ar LU nesaistītas akadēmiskās un zinātniskās
institūcijas un ar veselības aprūpi saistītas iestādes Latvijā un ārpus tās.
16.2. studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās
izglītības telpas veidošanas rekomendācijām;
Eiropa ir vienīgais pasaules reģions, kuram ir sava kopēja augstākās izglītības politika, kas vērsta
uz augstākās izglītības sistēmas saskaņošanu, kas tika uzsākta ar Boloņas deklarācijas
parakstīšanu 1999. gadā.
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Ārstniecība” (42721)
Otrā līmeņa ārstniecības profesionālās studiju programmu ārsta grāda iegūšanai regulē
Eiropas

Savienības

direktīva

2005/36/EK

(2005.g.

7.septembris),

LR

likums

„Par

reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, MK noteikumi Nr.315
„Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” (2002. g.
23.jūlijs), MK noteikumi Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu” (2001.g. 20.novembris), 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” (2009.g. 24.marts), MK noteikumi Nr. 196 Grozījumi MK 2002.gada 23.jūlija
noteikumos Nr.315 „Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas
iegūšanai (2009.g. 24.februāris), kā arī Latvijas Republikas izglītības un profesiju standarts
„Ārsts”. Atbilstošs EK direktīvai studiju programmas ilgums ir 6 gadi (12 semestri), 240 Latvijas
kredītpunkti jeb 360 ECTS (5628 stundas). Programmas rezultātā absolventi iegūst ārsta grādu.
Ārsta grāds ļauj iestāties rezidentūrā un doktorantūrā. Prasības iepriekšējai izglītībai, lai
imatrikulētu ārstniecības studiju programmā, ir vidējā izglītība. Programmas struktūrā ietverti: A
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daļā - vispārizglītojošie studiju kursi 11 krp. apjomā (16,5 ECTS), nozares teorētiskie pamatkursi
80 krp. apjomā (120 ECTS), nozares profesionālie kursi - 131 krp. (196,5 ECTS), kā izvēles
kursi B daļā – 10 krp. (15 ECTS), brīvās izvēles kursi C daļā – 8 krp. apjomā (12 ECTS).
Kopējais programmas apjoms 240 kredītpunkti (360 ECTS).
Bakalaura studiju programma „Farmācija” (43725)
Maģistra studiju programma „Farmācija” (45725)
Farmācijas studiju programmas atbilst visiem normatīvajiem aktiem, kas regulē farmaceitu
izglītību. Farmaceitu izglītības un diplomu atzīšanu regulē Eiropas Padomes Direktīva
2005/36/EC, LR likums "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas
atzīšanu" no 29/11/2006, Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr 68 (19/02/2002).
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
„Māszinības” (42723)
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Māszinības” veidota ņemot
vērā Eiropas direktīvas par reglamentētajām profesijām sarakstā direktīvas 77/452 EEC un ES
1989.g. 10.X. direktīvas Nr.89/595/EEC profesijām. Aktualizējot programmu, ņemta vērā citu
ES valstu programmu pieredze. Baltijas valstīs tiek realizēta bakalaura akadēmiskās un
profesionālās studiju programmas māszinībās. Visu valstu programmas veidotas pamatojoties
uz Eiropas direktīvām par reglamentētām profesijām. Viļnas Universitātes (Lietuva) bakalaura
‘Māszinībās’ studiju programma ir 4 gadi (160 kredīti) uzņem pēc vidusskolas. Zviedrijas
Upsalas universitātē ‘Māszinību’ bakalaura studiju programma 120 kredīti, atbilstoši katras
valsts izglītību reglamentējošiem dokumentiem tiek izvēlēta optimālākais bakalaura studiju
programmas apjoms
Maģistra studiju programma „Māszinības” (45723)
Veselības zinātņu maģistra „Māszinības” studiju programma veidota, ņemot vērā MK
noteikumus “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, kas nosaka, ka Maģistra
studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 20 kredītpunktu ir
maģistra darbs. Studiju programma veidota ņemot vērā Eiropas direktīvas par reglamentētajām
profesijām sarakstā direktīvas 77/452 EEC un ES 1989.g. 10.X. direktīvas Nr.89/595/EEC
profesijām. Aktualizējot programmu tiek ņemta vērā citu ES valstu programmu pieredze.
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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Medicīna” (48721)
Augstākās profesionālās studiju programmas “Medicīna” absolventi iegūst kvalifikāciju kādā no
profesiju klasifikatorā esošām ārsta specialitātēm. Jaunie speciālisti ir ieguvuši Eiropā pieprasītu
un konkurētspējīgu izglītību, kas, kopā ar teicamām svešvalodu zināšanām, sniedz iespēju
iesaistīties arī starptautiskā darba tirgū veselības aprūpes sistēmā. Attīstoties telemedicīnai kā arī
medicīnisko pakalpojumu brīvākai pieejamībai Eiropas Savienības mērogā, jaunajiem
speciālistiem paveras plašāks darba lauks un attīstības iespējas. Jaunie speciālisti, kuri studējuši
par valsts budžeta finansējumu, atbilstoši 2011. gada 30. augusta MK Noteikumiem Nr. 685 „
Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi”, vismaz 36 kalendāra mēnešus piecu
gadu laikā pēc rezidentūras beigšanas gūst ienākumus Latvijas Republikā un ir iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātāji no darba algas vai saimnieciskās darbības, vai arī viņiem jāatmaksā izglītībā

izlietotais finansējums. Tie, kuri studējuši, pašiem sedzot studiju maksu vai arī izmantojot
kredīta iespējas, jau tūlīt pēc studiju beigām atvērti darba tirgum arī ārpus Latvijas robežām. Par
to, cik jauno kolēģu ir uzsākuši darba attiecības ārvalstīs , var tikai aptuveni spriest pēc Latvijas
Ārstu biedrības izsniegtajām „ labas prakses „ izziņām, kuras apliecina speciālista profesionālās
kvalifikācijas atbilstību Eiropas prasībām. Redzot, cik bieži Latvijā karjeras dienas jaunajiem
mediķiem organizē dažādas ārvalstu kompānijas, meklējot labus speciālistus, var netieši secināt
par programmas kvalitāti un jauno speciālistu labo sagatavotību profesionālajai darbībai.
Pozitīvu ievirzi neapšaubāmi sniedz iespējas studiju laikā apmaiņas programmas ietvaros iegūt
arī starptautisku pieredzi, nereti – apgūt jaunas metodes, ko tālāk attīstīt Latvijā.
Doktora studiju programma „Medicīna un farmācija” (51721)
Saskaņā ar Boloņas procesu Doktora studijas tiek veidotas kā nākamā augstākā izglītības
pakāpe pēc maģistra grāda vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanas. Lai harmonizētu
zinātņu doktora studiju saturu un iegūtā doktora grāda kvalitāti biomedicīnas un veselības
aprūpes zinātnēs Eiropā 2004. gadā tika izveidota ORPHEUS organizācija, kuras mērķis ir
nonākt pie savstarpēji salīdzināmas apmācības programmas un gala produkta – vienādi izglītota
speciālista. Saskaņā ar ORPHEUS Zagrebas 2005.gada deklarāciju šis gala produkts ir indivīds,
kurš ir spējīgs veikt patstāvīgu, oriģinālu un zinātniski nozīmīgu pētniecības darbu un spēj
kritiski novērtēt citu personu zinātnisko devumu. Lai sasniegtu šo mērķi ORPHEUS iesaka
apmācību organizēt tā, lai aptuveni 20% no ieguldījuma veidotu organizēta apmācība ar mērķi
izprast zinātnes procesu, bet 80% veidotu oriģināls zinātnisks pētījums, kura rezultāti ir publicēti
vismaz trīs starptautiski atzītos recenzējamos zinātniskajos izdevumos starp kuriem vismaz vienā
darbā grāda pretendents ir pirmais, vai atbildīgais par saraksti ar redakciju autors. Šīs
organizācija šobrīd ietver ap 80 dalībvalstis. LU Doktora studiju programmā „Medicīna un
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farmācija” (DSP) ir ņemti vērā minētie ieteikumi un no 2008. gada Medicīnas fakultāte ir oficiāli
iesaistīta ORPHEUS organizācijā. Dalība ORPHEUS ļauj katru gadu komunicēt ar citu valstu
doktora studiju programmas pārstāvjiem un risināt kopējas problēmas, kas veicina kvalitatīvu
studiju virziena attīstību. Šobrīd DSP programmas prasības ir salīdzināmas ar citu valstu
apmācības programmām.
Latvijā, gandrīz vienīgajā no Eiropas valstīm doktora grāds tiek piešķirts noteiktā zinātnes
nozarē un apakšnozarē, piemēram, medicīnas doktora grāds, patoloģijā, vai internajā medicīnā,
kamēr Eiropas Savienībā piešķir PhD – filozofijas doktora grādu neatkarīgi no specialitātes, kurā
tas iegūts. Medicīnas doktors Eiropas izpratnē ir ārsts, kurš ieguvis diplomu pēc profesionālās
ārsta programmas apguves. Lai sasniegtu vienotus kritērijus ar citām Eiropas valstīm mums būs
nepieciešams veikt izmaiņas likumā par promociju.
Bakalaura studiju programma „Optometrija” (43722)
Studiju programma tiek īstenota atbilstoši Noteikumiem par valsts augstākās izglītības standartu
un Likumam par augstāko izglītību, kā arī Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas
rekomendācijām, atbilstoši Lisabonas konvencijai un Boloņas deklarācijai.
Profesionālā maģistra studiju programma „Optometrija” (47722)
Studiju programma atbilst Likumam par augstāko izglītību, kā arī Eiropas augstākās izglītības
telpas veidošanas rekomendācijām, saskaņā ar Lisabonas konvenciju un Boloņas deklarāciju. Tā
veidota atbilstoši likumam „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas
atzīšanu”, un Optometrista profesijas standartam. Programmas prasību izpilde nodrošina
absolventus ar profesiju standartā norādītajām optometrista profesionālās darbības veikšanai
nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm.
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Radiogrāfija”
(42722)
Balstoties uz likumu „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”,
studiju programma ir izveidota saskaņā ar Radiogrāfera profesijas standartu un tajā norādītajām
profesionālās darbības veikšanai nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm.
Profesijas standarta izstrādes komisijas līdzdalībnieki piedalījās arī studiju programmas izstrādē,
līdz ar to studiju programma pilnībā atbilst profesijas standartam. Šobrīd nav tiešu normatīvu,
kas precīzi noteiktu otra līmeņa profesionālās augstākās izglītības atbilstību, jo spēku ir zaudējuši
MK noteikumi Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu”, saskaņā ar kuriem savulaik studiju programma tika veidota.
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Studiju programma atbilst Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām, tai pat
laikā ņemot vērā arī Eiropas radiogrāferu un tehniķu asociācijas izstrādāto rekomendāciju pirmā
cikla (bakalaura) izglītībai radiogrāfijā un profesionālā bakalaura studiju programma radiogrāfijā
tiek veidota atbilstoši secinājumiem šajā rekomendācijā, ka ir nepieciešams izveidot studiju
programmu bakalaura grāda iegūšanai, ar tiesībām turpināt studijas atbilstošā maģistratūrā
jebkurā Eiropas Savienības universitātē.
Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma „Uzturzinātne” (45722)
Studiju programmas „Uzturzinātne” ir sagatavota atbilstoši Noteikumiem par valsts augstākās
izglītības standartu un Likumam par augstāko izglītību, kā arī Eiropas augstākās izglītības telpas
veidošanas rekomendācijām, atbilstoši Lisabonas konvencijai un Boloņas deklarācijai, kā arī
saskaņota ar universitāšu (LLU, LU, RSU) stratēģiju 2010 – 2020 gadam. Studiju kursu apjoms
ir izteikts kredītpunktos, kuri tiek uzskaitīti par katru apgūto studiju kursu, ja par to ir saņemts
pozitīvs vērtējums. Studiju rezultāti tiek vērtēti 10 ballu skalā. Kursa darbs un maģistra darbs arī
tiek vērtēts 10 ballu skalā. Programmas obligātā daļa ietver kursus 44 KP apjomā kursa darbu 2
KP apjomā, maģistra darbu 20 KP apjomā un izvēles kursus 14 KP apjomā.
16.3. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu
nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā.
Beidzot LU MF Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Ārstniecība”,
studenti iegūst ārsta grādu un var darboties tikai sertificēta speciālista uzraudzībā. Studenti
ieguvuši ārsta grādu var strādāt arī veselības aprūpes virzienu saistītās valsts iestādēs (Veselības
ministrijā, citās iestādēs), farmaceitiskās kompānijās u.c. Taču lai iegūtu ārstniecības specialitāti,
kas dod iespēju patstāvīgi praktizēt, apmēram 90% studenti turpina studijas rezidentūras
attīstības programmā, kur atkarībā no izvēlētās specialitātes studijas ir no 3 līdz 6 gadiem.
Rezidentiem, kuri iegūst specialitāti par valsts budžeta līdzekļiem, rezidentūras laikā ir
nodrošināts darbs ārstniecības iestādēs.
Latvijas Universitāte vienmēr uzturējusi labas partnerattiecības gan ar profesionālajām
asociācijām, gan Latvijas Ārstu biedrību, gan ārstniecības iestādēm, kuras ir ne tikai jauno kadru
kalve, bet arī potenciālie darba devēji nākotnē. Latvijas Ārstu biedrības interneta mājas lapā ir
vissjaunākā informācija par piedāvātajām darba vietām veselības aprūpē strādājošiem.
LU Rezidentūras attīstības programma regulāri saņem informāciju, kas drīzāk uzskatāma kā
lūguma formā sauciens pēc palīdzības jauno speciālistu meklējumos. Rīgā un tās tuvākajos
reģionos ir raksturīgs izteiktāks kadru trūkums noteiktām specialitātēm – piem. oftalmologiem,
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otolaringologiem, neirologiem tieši ambulatorās veselības aprūpes etapā, savukārt attālākajos
reģionos, īpaši – Latgalē, izteikti trūkst speciālistu klīnikās, īpaši to, kuru darbs saistīts ar
dežūrām un neatliekamiem stāvokļiem medicīnā. Tomēr tā ir tikai viena puse kadru plānošanai
perspektīvā – tā, kuras problēmas risinājums nepieciešams tūlīt.
Noteicošā loma kadru politikas plānošanas perspektīvai ilgākā laika posmā ir Veselības
ministrijas stratēģijai. Tieši VM ir tā, kas, kopā ar ārstniecības iestādēm, plāno valsts budžeta
vietu skaitu rezidentūrā. Ņemot vērā, ka programmas Medicīna apakšprogrammu (specialitāšu)
apguves laiks svārstās no 3 līdz pat 6 gadiem, plānošana nākotnei ir būtiska. Problēmu pašlaik
rada fakts, ka -

ir zināms – vairāk kā 60% veselības aprūpē strādājošo ir pensijas un

pirmspensijas vecumā, taču nav iespējams prognozēt, kurā brīdī sagaidāms īpaši straujšs šo
pieredzējušo kolēģu skaita samazinājums, jo nav noteikti strādājošo veselības aprūpē vecuma
griesti. Apzinoties medicīnas darbinieku finansiāli un sociālo (ne)nodrošinājumu, paredzams, ka
viņi centīsies strādāt cik ilgi vien būs iespējams, kas varbūt ne vienmēr ir saistāms ar kvalitatīvu
medicīnisko aprūpi. Pagaidām nav vērojama tendence jaunu ārstniecības iestāžu skaita
pieaugumā valsts sektorā, taču ir tendence palielināties jaunu un modernu medicīnisko
tehnoloģiju skaitam. Tas, savukārt, nozīmē, pieaugošu pieprasījumu pēc noteiktiem
speciālistiem: radiologiem diagnostiem, medicīnas fiziķiem, oftalmologiem.
Veselības ministrija strādā pie jauna politikas plānošanas dokumenta, pamatnostādņu
"Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2014.-2020.gadā" projekta izstrādes. Latvijas
Farmaceitu biedrība (LFB) sniegusi savu redzējumu par esošo situāciju farmaceitu
nodrošinājumā,
risinājumiem

plānošanas
situācijas

principiem,

konstatētajām

uzlabošanai

problēmām
līdz

un
2020.

iespējamajiem
gadam.

LFB ir konstatējusi farmaceitu trūkumu un piedāvā vairākus problēmu risinājumus. Īstermiņā
plānot pasūtījumu mācību iestādēm, risināt neadekvāto farmaceitu un farmaceita asistentu
attiecību aptiekās un diskutēt par budžeta vietās studējušo speciālistu sadali valstij vajadzīgās
darba vietās. Ilgtermiņā izveidot specializācijas sistēmu farmācijas speciālistiem un sakārtot īpaši
aptieku, procesus reglamentējošos normatīvos aktus, kas nodrošinātu tieši speciālistiem
pievilcīgas darba vides izveidošanu (http://www.farmacija-mic.lv/main/zinasaw/5_1/6423/08).
Visi Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmas doktorantiem un beidzējiem
nodarbinātības problēma nepastāv, jo darbu nodrošina esošajās darba vietās. Pārsvarā doktoranti
ir rezidentūru pabeiguši paraktizējoši ārsti, kas paralēli darbam klīnikā veic zinātniskus
pētījumus un vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju. Daļa doktorantu strādā zinātniskos institūtos
(piem., OSI, LUEKMI, Biomedicīnas pētījumu centrā u.c.) un LU fakultātēs. Tā kā doktoranti
paralēli pētniecībai strādā slimnīcās, tas rada papildus iespēju iegūt pētniecībai nepieciešamo
informāciju par pacientiem un izmantot darbavietās pieejamo pētniecības un diagnostikas
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aparatūru. Pētnieciskasi darbs dod papildus ieguldījumu arī darbavietas zinātniskajā potenciālā
un veicina darba devāja ieinteresētību. Studijas doktoranturā būtu efektīvākā, ja doktorants 100%
sava laika veltītu disertācijas darba izstrādei, diemžēl studiju mazā stipndija – 113,83 EUR
mēnesī ir nepietiekama, lai varētu izdzīvot Latvijas apstākļos.
Optometrijas (Bakalauru un Maģistru) Studiju programmu sagatavoto speciālistu darba
tirgus ir saistīts ar primāro redzes aprūpi, kas izpaužas nepieciešamās redzes korekcijas
noteikšanā un optimālo redzes korekcijas līdzekļu izvēlē, redzes funkcijas uzlabojošu
vingrinājumu metodiku pārzināšana, kā arī potenciālo ar redzi saistīto slimību pazīmju
konstatēšanā un klientu novirzīšanu ārstniecisko procedūru veikšanai oftalmologiem. Biznesa
apjoms primārās redzes aprūpei attīstītās valstis sastāda 0.2% no nacionālā kopprodukta. Šāds
tēriņa līmenis nosaka potenciālo speciālistu darba vietu skaitu.

2012 gads
Iedzīvotaju skaits, mil
Optometristu skaits
Cilvēku skaits uz specialistu

Vācija
82
15 200
5 395

Anglija
62
11 954
5 187

Somija
5.3
1300
4076

Latvija
2.05
100
20 500

2012. gadā Latvijas patēriņš primārās redzes pakalpojumiem sastādīja 0.1% no IKP. Nozarē
nodarbināto speciālistu skaita blīvums bija aptuveni četras reizes mazāks nekā attīstītu
ekonomiku valstīs. Latvijā primārās redzes aprūpes speciālistu (optometristu ar profesionālo
maģistra diplomu un optometrista asistentu ar bakalaura diplomu) profesionālās darbības
saimnieciskie subjekti pamatā ir privātās kompānijas, kas sniedz redzes korekcijas pakalpojumus
iedzīvotājiem, kā arī ārstnieciskās iestādes, kas nodarbojas ar redzes problēmu medicīniskiem
risinājumiem. Uz 2013. gada 1. janvāri Latvijā bija 64 privātās kompānijas, kas nodarbojās ar
redzes korekcijas līdzekļu tirdzniecību 197 optikas veikalos. Kopējais nodarbināto cilvēku skaits
šajā veikalu biznesā 2012. gadā bija 908 cilvēki (datu apkopojums no SIA Lursoft datu bāzēm).
Darba tirgū patreizējā brīdī ir vērojams aptuveni 100 korekcijas speciālistu trūkums, Latvijas
IKP attīstības prognoze 3 līdz 4% apjomā izraisa šīs jomas papildus 5 līdz 10 speciālistu
pieprasījumu katru gadu. Nepieciešamo speciālistu skaits 10 gadu perspektīvā var tikt prognozēts
ap 300 redzes korekcijas jomā praktizējošas personas.

Latvijas tirgū bez šim kompānijām

darbojas arī 3 kompānijas, kas nodarbojas ar lāzerkorekcijas pakalpojumu sniegšanu un vairāk
nekā 15 oftalmoloģisko pakalpojumu sniegšanas vietas. Pieprasījums no šī ekonomikas segmenta
varētu būt ap 30 papildus speciālistiem nākamajos 10 gados.
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Pieaugot labklājībai notiek skaitliskas izmaiņas iedzīvotāju procentuālajā attiecībā pret
primārās redzes aprūpes speciālistiem. Piemēram, ja Latvijā un pārējās Baltijas valstīs 1992.
gadā bija viens acu ārsts uz aptuveni 20 000 valsts iedzīvotāju, tad 2009.gadā uz vienu primārās
redzes aprūpes speciālistu varam rēķināties ar 11 000 iedzīvotājiem. Latvijas Ārstu reģistrā bija
atrodami 180 praktizējoši acu ārsti (2009.10.02.), savukārt profesionālo diplomu bija ieguvuši 78
optometristi. Daudzi acu ārsti strādā kā acu ķirurgi vai specifisku acu slimību speciālisti. Tas
nozīmē, ka redzes izvērtēšanu un redzes korekcijas līdzekļu izrakstīšanu veic tikai daļa acu ārstu
un optometristi. Rēķinoties ar reālo jaunu acu ārstu nelielo skaitu un to, ka tuvāko gadu laikā
potenciālo klientu skaits uz vienu speciālistu, līdzīgi kā Lielbritānijā, varētu kristies līdz 8 000,
darba tirgus valstī pieprasīs profesionālus primārās redzes aprūpes speciālistus. Minētā brīvā
tirgus diktētā tendence, neapgāžami demonstrē nepieciešamību pēc augsti kvalificētiem
optometristiem, kurus gatavo tikai Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā.
Tāpēc varam būt pārliecināti par mūsu studiju programmu īstenošanas nepieciešamību, kā arī par
to, ka programmas absolventi ir valstij svarīgas attīstības nozares speciālisti. Par to, vai
sagatavotie speciālisti atbilst darba tirgus prasībām vislabāk var spriest pēc darba devēju
atsauksmēm un klientu novērtējumu sniegtajam pakalpojumam.
Lai iegūtu esošās optometrijas profesionālās maģistra studiju programmas (kods 46722)
procesa kvalitātes novērtējumu un uzlabotu gan kursu saturu, gan izveidotu atbilstošu vērtēšanas
sistēmu, 2012./2013. mācību gada pavasara semestra beigās tika veikta darba devēju aptauja.
Šajā aptaujā tika lūgts novērtēt optometrijas profesionālās studiju programmas absolventu
sagatavotības un darba kvalitāti primārās redzes aprūpes jomā.
Darba devēju aptaujā tika noskaidroti nepieciešamie uzlabojumi profesionālajai augstākās
izglītības maģistra studiju programmas realizēšanai un pilnveidošanai. Viņu ierosinājums bija
klīnisko prakšu īpatsvara palielināšana, lai nodrošinātu studentiem lielāku pieredzi praktiskajā
darbā ar pacientiem klīnikās un optikas salonos. Darba devēji atzīmēja arī esošās profesionālās
programmas vājo pusi – saites trūkumu ar klīniskajām slimnīcām, kur studenti varētu uzkrāt
plašāku praktisko pieredzi acu slimību atpazīšanā. Savukārt zināšanas par korekcijas metodiku
un veidiem, jauniem progresīviem lēcu un kontaktlēcu materiāliem, jaunākām diagnostikas
tehnoloģijām, kas iegūtas esošajās gan bakalaura, gan profesionālajā, gan maģistra programmās
ir labas. Kā mazu trūkumu darba devēji atzīmēja jauno speciālistu, kas tikko beiguši studijas,
komunikācijas un saskarsmes zināšanu trūkumu ar pacientiem, ko vajadzētu pilnveidot nākotnē.
Darba tirgū pieprasījums pēc radiogrāferiem, pēc darba devēju ieteikumiem ir ap 30
radiogrāfera kvalifikāciju ieguvušo speciālistu gadā. Bez tam ir jāņem vērā arī ierobežotais
veselības aprūpes budžets Latvijā, kā rezultātā daudzās medicīnas iestādēs radioloģisko
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izmeklējumu un procedūru skaitu ierobežo kvotas, kas negatīvi atsaucas uz darbaspēka
nepieciešamību.
”Uzturzinātnes” programma sagatavo plaša profila akadēmiski izglītotus uzturzinātnes
speciālistus, kuru nozīmi un nepieciešamību ar uzturu un veselību saistīto jautājumu risināšanā
atzīst gan Latvijas uzturpolitikas veidošanas profesionāļi, gan arī pārtikas produktu un uztura
bagātinātāju ražotāji, ēdināšanas uzņēmumu vadītāji, sporta komandu vadītāji, u.c.
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PIELIKUMS Nr.1
Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu uzskaitījums
Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

Studiju programmas
nosaukums

Otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības
studiju programma
„Ārstniecība”
Bakalaura
studiju programma
„Farmācija”
Maģistra
studiju programma
„Farmācija”

Studiju
programmas
kods

Studiju
programmas
īstenošanas
ilgums (gadi)

Studiju veids,
forma

Studiju
apjoms

(PLK, NLK, NLN)

(KP)

Iegūstamais grāds un/kvalifikācija

Programmas direktors

42721

6 gadi

PLK

240 KP

ārsta grāds

prof.
I.Rumba-Rozenfelde

43725

3 gadi

PLK

120 KP

veselības zinātņu
bakalaura grāds farmācijā

prof. R.Muceniece

45725

2 gadi

PLK

80 KP

veselības zinātņu maģistra grāds
farmācijā

prof. R.Muceniece

lekt. I.MežiņaMamajeva

Progr. direkt.p.i.
prof. U.Vikmanis

Profesionālās augstākās
izglītības bakalaura
studiju programma
„Māszinības”

42723

4 gadi

PLK

160 KP

profesionālais bakalaura
grāds veselības aprūpē
Kvalifikācija:
bērnu aprūpes māsa vai
internās aprūpes māsa vai
anestēzijas, intensīvās un
neatliekamās aprūpes māsa
vai operāciju māsa vai
ambulatorās aprūpes māsa
vai ķirurģiskās aprūpes māsa
vai garīgās aprūpes māsa

Maģistra
studiju programma
„Māszinības”

45723

2 gadi

PLK

80 KP

veselības zinātņu maģistra
grāds māszinībās

1

6.
Otrā līmeņa
profesionālās augstākās
izglītības studiju programma
„Medicīna”

48721

2 – 6 gadi

PLK

98
vai 132
vai 142
vai 142
vai 186
vai 230
vai 274

ārsts speciālists: alergoloģijā vai
anestezioloģijā un
reanimatoloģijā;
vai asinsvadu ķirurģijā;
vai dermatoveneroloģijā;
vai dzemdniecībā un
ginekoloģijā; vai
endokrinoloģijā;
vai fiziopneimonoloģijā;
ģimgastroenteroloģijā;
vai ģimenes medicīnā;
vai internā medicīnā;
vai ķirurģijā;
vai krūšu kurvja ķirurģijā;
vai kardioloģijā; vai nefroloģijā;
vai neiroķirurģijā;
vai neonatoloģijā;
vai oftalmoloģijā,
vai onkoloģijā - ķīmijterapijā,
vai osteopātijā;
vai otorinolaringoloģijā,
vai patoloģijā, vai pediatrijā
vai diagnostiskā radioloģijā,
vai reimatoloģijā; vai sirds
ķirurģijā; vai sporta medicīnā,
vai terapeitiskā radioloģijā;
vai traumatoloģija un
ortopēdijā; vai uroloģijā

Dr.med.
Viesturs Šiliņš

2

7.

Doktora studiju
programma
„Medicīna un farmācija”

51721

PLK – 3 gadi
NLK – 4
gadi

43722

PLK - 3 gadi
PLK, NLN
NLN – 4 gadi

47722

PLK - 2 gadi
NLN – 2,5 g.

PLK vai
NLK

144 KP

medicīnas doktora
zinātniskais grāds;
vai farmācijas doktora
zinātniskais grāds;
vai bioloģijas doktora
zinātniskais grāds

prof. I.Taivans

8.
Bakalaura studiju
programma „Optometrija”

9.

10.

11.

Profesionālā maģistra
studiju programma
„Optometrija”
Profesionālās augstākās
izglītības bakalaura
studiju programma
„Radiogrāfija”
Starpaugstskolu akadēmiskā
maģistra studiju
programma „Uzturzinātne”

42722

45722

PLK – 4 gadi

PLK – 2 gadi

PLK,NLN

PLK

PLK, NLN

120 KP

80 KP

dabaszinātņu bakalaura grāds
optometrijā

prof. I. Lācis

profesionālais maģistra grāds
klīniskajā optometrijā/
optometrists

prof. I. Lācis

160 KP

profesionālā bakalaura
grāds radiogrāfijā/
radiogrāfers

80 KP

veselības zinātņu maģistrs
uzturzinātnē

doc. A.Bajinskis

asoc.prof.
I. Jākobsone

3

PIELIKUMS Nr.2
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts
Nr.

Uzvārds

Vārds

Grāds/kvalifikācija

Amats

Ievēlēšanas
vieta

Īstenojamie studiju kursi, moduļi un programmas

1.

Ābelīte

Anita

Ārsts dermatologs
venerologs

Rezidenta
vadītājs

-

Dermatoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija

2.

Actiņš

Andris

Dr.chem.

Profesors

LU

3.

Aivars

Juris Imants

Dr.habil.biol.

Profesors

LU

4. Aizsilniece

Ilze

Ģimenes ārsts

Pasniedzējs

LU

5. Akermane

Valda

Ārsts neirologs

Rezidenta
vadītājs

-

6.

Igors

Dr.habil.med.

Asoc.prof.

LU

Zāļu vielu instrumentālā analīze
Farmācijas maģistra studiju programma
Tiesu ķīmija
Farmācijas bakalaura studiju programma
Cilvēka fizioloģija I
Cilvēka fizioloģija II
Ārstniecības ĀPSP
Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Neirozinātnes pamati
Optometrijas PMSP
Mācību prakse ģimenes medicīnā
Ārstniecības ĀPSP
Neiroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Kardioloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Onkoloģija
ķīmijterapija
Specializētā ķirurģija un anestezioloģija
Neiroķirurģija
Klīniskā prakse V
Ārstniecības ĀPSP
Neiroķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Traumatoloģija un

Aksiks

4

7.

Aldiņš

Pauls

Dipl.ārsts

pasniedzējs

-

8.

Alondere

Linda

Mg.paed./
Internās aprūpes
māsa

Pasniedzējs

LU RMK
docents

ortopēdija
Programma Medicīna, apakšprogramma Asinsvadu ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Krūšu kurvja ķirurģija
Neiroķirurģija I
Neiroķirurģija II
Neiroķirurģija III
Neiroķirurģija IV
Programma Medicīna, apakšprogramma Neiroķirurģija
(apakšprogrammas vadītājs)
Medicīnas un Farmācijas doktora studiju programma
Neiroloģijas apakšprogrammas vadītājs.
Infekcijas I
Infekcijas II
Ārstniecības ĀPSP
Infektoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Infekcijas
Higiēna/vides medicīna
Infekciju profilakse
Māszinību PBSP
Pacientu aprūpe internā medicīnā II
Māsu prakses ētika
Māszinību PBSP

Praktiskā ētika
9.

10.

Ancāne

Iveta

Dr.chem.

docents

LU

Ančupāne

Ināra

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

Māszinību MSP
Vispārīgā ķīmija
Neorganiskā ķīmija
Farmācijas bakalaura studiju programma
Neorganiskā ķīmija
Ārstniecības ĀPSP
Dermatoveneroloģija
Klīniskā prakse II
Medicīniskās problēmas kosmetoloģijā
Ārstniecības ĀPSP
Dermatoveneroloģija III
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Programma Medicīna, apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Ādas un seksuāli transmisīvās slimības
Māszinību PBSP
Iekšķīgo slimību propedeitika I
Iekšķīgās slimības III
Mācību prakse iekšķīgajās slimībās
Ārstniecības ĀPSP
Reimatoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Reimatoloģija
(apakšprogrammas vadītāja)
Programma Medicīna, apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Sporta medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Traumatoloģija un
ortopēdija
Programma Medicīna, apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Kardioloģija
Pacientu aprūpe internā medicīnā I
Māszinību PBSP

11.

Andersone

Daina

Dr.habil.med.

Profesors

LU

12.

Ārente

Līga

Mg.sc.sal./
Diabēta aprūpes
māsa

Pasniedzējs

-

13. Artjuhova

Ludmila

Sporta ārsts

Rezidenta
vadītājs

-

Sporta medicīna
Sporta medicīnas menedžments
Programma Medicīna, apakšprogramma Sporta medicīna

14. Augstkalne

Dace

Sporta ārsts

Rezidenta
vadītājs

-

Dopinga kontrole
Sporta medicīna
Sporta ārsta darbs komandā
Programma Medicīna, apakšprogramma Sporta medicīna

15.

Auziņa

Ilona

Ārsts ginekologs,
dzemdību speciālists

Rezidenta
vadītājs

-

16.

Azarjana

Kristīne

Ārsts
dermatovenerologs

Rezidenta
vadītājs

-

Bērnu ginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Dermatoveneroloģija

17.

Bajinskis

Ainārs

Dr. biol.

Docents
-

Lietvedība un korespondence;
Šūnu bioloģija;
Medicīniskā tehnika radioloģijā, radiācijas drošība un
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18.

Bakša

Evija

Mg. paed,/
Anestēzijas,
intensīvās un
neatliekamās aprūpes
māsa

Pasniedzējs

-

19.

Balcerbule

Zenta

Mg.chem.

LU

20.

Balcere

Velta

Ārsts radiologs
terapeits

Lektors,
pētnieks
Rezidenta
vadītājs

Anda

M.dabaszin.

lektore

LU

21. Balgalve

22. Barinovs

Ģirts

Dr.fiz.

docents

-

LU

dozimetrija;
Kvalitātes nodrošināšana un kvalitātes kontrole
radiogrāfijā;
Kursa darbs kvalitātes nodrošināšanā un kvalitātes kontrolē
radiogrāfijā;
Angļu valodas terminoloģija radiogrāferiem;
Traumu biomehānika;
Staru terapiju un onkoloģija I;
Radionuklīdā diagnostika;
Bakalaura darbs
Radiogrāfijas PBSP
Anestezioloģija un pacientu aprūpe
Intensīvās terapijas pacientu aprūpe
Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai
Specialitāti nodrošinošā prakse
Klīniskā prakse I
Klīniskā prakse II
Speciālā jeb nozaru ķirurģija un pacientu aprūpe
Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe
Māszinību PBSP
Neorganiskā ķīmija
Ārstniecības ĀPSP
Staru terapija
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība
ginekoloģija
Kontaktlēcas
Optometrijas BSP
Uzvedības optometrija
Kontaktkorekcija
Medicīnas deontoloģija optometrijā
Klīniskā prakse II
Klīniskā prakse III
Optometrijas PMSP
Fizika dabas zinātnēm
Optometrijas BSP
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23.

Bārzdiņš

Juris

Ārsts

pasniedzējs

-

24.

Baurovskis

Aivars

Ārsts traumatologs
ortopēds

Rezidenta
vadītājs

-

25.

Beketovs

Sergejs

Ārsts urologs

Rezidenta
vadītājs

-

26.

Beķere

Antra

Ārsts
ftiziopneimonologs

Rezidenta
vadītājs

-

27.

Bērzmārtiņa

Jolanta

Mg.philol.

Stundu
pasniedzēja

-

28.

Bessudnova

Ludmila

Ģimenes medicīnas
ārsts

Rezidenta
vadītājs

-

29.

Bičevska

Iveta

Ārsts ginekologs,
dzemdību speciālists

Rezidenta
vadītājs

-

Ginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecības un
ginekoloģija
USG ginekoloģijā
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija

30.

Biķis

Enoks

Dr.med.

Profesors

LU

Pediatrija I
Pediatrija II

Ekonomika un vadība veselības aprūpē
Ārstniecības ĀPSP
Traumatoloģija un ortopēdija I
Traumatoloģija un ortopēdija II
Traumatoloģija un ortopēdija III
Traumatoloģija un ortopēdija IV
Programma Medicīna apakšprogramma Traumatoloģija un
ortopēdija
Uroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ķirurģija
Alergoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Latīņu valoda
Farmācijas bakalaura studiju programma
Medicīniskā latīņu valoda
Ārstniecības ĀPSP
Medicīniskā latīņu valoda
Māszinību PBSP
Ģimenes medicīna III
Ģimenes medicīna IV
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
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31.

Bladiko

Evita

Mg.ves.zin.

Pasniedzējs

-

32.

Blija

Anita

Dr.sc.ing.

Asoc.prof.

LLU

33.

Boeck

Dr.med.

viesprofesors

-

34.

Boka

Johannes
Carl Caspar
BOECK
Sarmīte

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

35.

Boka

Viesturs

Dr.med.

Profesors

LU

36.

Bondareva

Vera

Ārsts – laboratorijas
speciālists

Rezidenta
vadītājs

-

37.

Brenča

Daira

Ārsts pediatrs

-

38.

Brežinska

Aija

Ārsts ginekologs,
dzemdību speciālists

Rezidenta
vadītājs
Rezidenta
vadītājs

39.

Briede

Inese

Ārsts
dermatovenerologs

Rezidenta
vadītājs

-

-

Ārstniecības ĀPSP
Neonatoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Neonatoloģija
(apakšprogrammas vadītājs)
Staru terapija un onkoloģija I;
Staru terapija un onkoloģija II
Radiogrāfijas PBSP
Pārtikas un uztura kvalitāte
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Vizuālā diagnostika
Ārstniecības ĀPSP
Normālā anatomija I
Normālā anatomija II
Normālā anatomija III
Normālā anatomija IV
Ārstniecības ĀPSP
Kirurģija
Mācību prakse ķirurģijā
Ārstniecības ĀPSP
Doktorantu vadītājs
Medicīnas un farmācijas DSP
Laboratorā diagnostika
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Pediatrija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Grūtnieču patoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
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40.

Briņķe

Māra

Skolotājs

Stundu
pasniedzēja

-

41.

Broduža

Armanda

Ārsts infektologs

Rezidenta
vadītājs

-

42.

Bukovskis

Māris

Dr.med.

Docents

LU

43.

Buliņa

Inita

Dipl.ārsts

pasniedzējs

-

44. Buls

Jānis

Dr.mat.

Profesors

LU

45.

Atis

Ārsts
ftiziopneimonologs

Rezidenta
vadītājs

-

Buls

Medicīniskā latīņu valoda
Ārstniecības ĀPSP
Latīņu valodas terminoloģija
Radiogrāfijas PBSP
Infektoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Uztura nepanesamība un alerģijas
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Doktoranta vadītājs
Medicīnas un farmācijas DSP
Iekšķīgo slimību propedeitika I
Iekšķīgo slimību propedeitika II
Klīniskā prakse I
Iekšķīgās slimības III
Mācību prakse iekšķīgajās slimībās
Ārstniecības ĀPSP
Reimatoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Sporta medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Traumatoloģija un
ortopēdija
Programma Medicīna, apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Kardioloģija
Augstākā matemātika I
Augstākā matemātika II
Optometrijas BSP
Pulmonoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Ftiziopneimonoloģija
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46.

Bumbure

Lada

Dr.phys.

Pasniedzējs

-

47.

Buraka

Elīna

Mg.biol.

pasniedzējs

-

48.

Cauce

Vinita

Mg.physic.

Lektors

RSU

49.

Cēdere

Dagnija

Dr.chem.

Docenta p.i.

-

50.

Cekuls

Andrejs

Dr.sc.administr.

Docenta p.i.

-

Pēteris

Dr.fiz.

docents

LU

51. Cikmačs

52.

Ciproviča

Inga

Dr.sc.ing.

Profesors

LLU

53.

Čaligava

Aida

Ārsts ginekologs,
dzemdību speciālists

Rezidenta
vadītājs

-

Emīlija

Dr. habil. paed.

Profesors,
vadošais
pētnieks

LU

Ilze

Ārsts radiologs

Rezidenta

-

54.

Černova

55. Čerņavska

Kvalitātes nodrošināšana un kvalitātes kontrole radiogrāfijā
Radiogrāfijas PBSP
Bioķīmijas pamati
Ārstniecības ĀPSP
Bioķīmija I
Farmācijas BSP
Bioloģiskā statistika
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Organiskā ķīmija
Ārstniecības ĀPSP
Vispārīgā ķīmija optometristiem
Optometrijas BSP
Menedžments
Farmācijas maģistra studiju programma
Oftalmiskā optika I
Ievads optometriskajos instrumentos
Oftalmiskā optika II
Optometrijas BSP
Redzes optika
Vides optometrija
Optometrijas PMSP
Pārtikas produktu tehnoloģija
Maģistra darbs uzturzinātnē
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Ambulatorā ginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Pedagoģijas vēsture
Didaktika
Vispārīgā pedagoģija
Māsu izglītības filozofija
Māszinību PBSP
Dg radioloģija traumatoloģijā un ortopēdijā
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diagnosts

vadītājs

Programma Medicīna apakšprogramma Diagnostiskā
radioloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Traumatoloģija un
ortopēdija

56. Čukurs

Āris

Ģimenes ārsts

Rezidenta
vadītājs

-

Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna

57.

Daugule

Ilva

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

58.

Derjabo

Aleksandrs

Ārsts onkologsķīmijterapeits

Rezidenta
vadītājs
Dr.med.

-

59.

Dilevka

Velta

Ģimenes ārsts

Rezidenta
vadītājs

-

Pediatrija I
Pediatrija II
Klīniskā prakse III
Ārstniecības ĀPSP
Bērnu un pusaudžu uzturs
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Onkodermatoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Onkoloģīja
ķīmijterapija
Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma ģimenes medicīna

60.

Dimiņa

Elīna

Dr.med.

pasniedzējs

-

61.

Doering

Karli
Wolfgang

Dr.med.

viesprofesors

-

62.

Dinsberga

Inta

Ārsts ginekologs
dzemdību speciālists

Rezidenta
vadītājs

-

63.

Dirveika

Inga

Ārsts pneimonologs

Rezidenta
vadītājs

-

Vides veselība
Sabiedrības veselība un epidemioloģija
Diplomdrbs
Ārstniecības ĀPSP
Kirurģija
Mācību prakse ķirurģijā
Ārstniecības ĀPSP
Ambulatorā ginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Pneimonoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Internā medicīna
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Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
64.

Doniņa

Simona

Ārsts imunologs, dr.
med.

Rezidenta
vadītājs

-

65.

Dumpis

Uga

Dr.med.

Profesors

LU

Imunoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Infekcijas I
Infekcijas II
Tropiskā medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Infektoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
66.

Dupure

Ināra

Mg.paed.

pasniedzējs

-

67.

Dzelzīte

Sarmīte

Ārsts

Pasniedzējs

-

68.

Dzenis

Juris

Dr.med.

pasniedzējs

-

Doktorantu vadītājs
Medicīnas un farmācijas DSP
Klīniskās aprūpes pamati (prakse)
Ārstniecības ĀPSP
Radioloģijas metodes II
Radiogrāfijas PBSP
Neiroloģija I
Neiroloģija II
Klīniskā prakse IV
Neiroķirurģija
Ārstniecības ĀPSP
Neiroķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Traumatoloģija un
ortopēdija
Programma Medicīna, apakšprogramma Asinsvadu ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Krūšu kurvja ķirurģija
Neiroķirurģija I
Neiroķirurģija II
Neiroķirurģija III
Neiroķirurģija IV
Programma Medicīna, apakšprogramma Neiroķirurģija
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69. Dzenis

Jānis

Dr.fiz.

docents

LU

70.

Dzērve-Tāluts

Vilnis

Dr.med.

Vad.pētniek
s

-

71.

Ebela

Inguna

Dr.med.

Docents

LU

72. Eglīte

Kamita

M.biol.

lektore

LU

-

73.

Eglīte

Vilhelmīne

74.

Eglīte

Asja

Ģimenes medicīnas
ārsts
Ārsts

75.

Eglītis

Jānis

Dr.med.

Rezidenta
vadītājs
Stundu
pasniedzējs
Asoc.prof

76.

Epermane

Māra

Ārsts

Pasniedzējs

-

77.

Erdmane

Ausma

Ārsts ginekologs,
dzemdību speciālists,
US

Rezidenta
vadītājs

-

78.

Ērglis

Andrejs

Dr.med.

Profesors

LU

LU

Lietišķā statistika un datu statistiskās apstrādes metodes
Informācijas vākšanas un apstrādes metodes dabaszinātnēs
Optometrijas BSP
Uzņēmējdarbības pamati optometrijā
Modelēšana redzes zinātnē
Optometrijas PMSP
Doktorantu vadītājs
Medicīnas un farmācijas DSP
Ievads medicīnas studijās
Ārstniecības ĀPSP
Cilvēka anatomijas pamati
Optometrijas BSP
Ģimenes medicīna II
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Fizikālā, rehabilitācijas un sporta medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Klīnsikā prakse IV
Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Onkoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Ķirurģija
Darba organizācija, statistika un skaitliskās metodes;
Radioloģijas metodes I;
Radioloģijas metodes II
Radiogrāfijas PBSP
US ginekoloģijā
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Iekšķīgās slimības V
Ārstniecības ĀPSP
Kardioloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Internā medicīna
Hroniska sirds patoloģija
Neatliekamā kardioloģija un intensīvā terapija
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Agrīnā rehabilitācija pēc akūtas kardiālas patoloģijas
Neinvazīva attēlu diagnostika un funkcionālā diagnostika
Sirds kateterizācija un invazīvā kardioloģija
Aritmoloģija un elektrofizioloģija
Kardioreanimācija
Zinātniskais darbs un statistikas pamati
Programma Medicīna, apakšprogramma Kardioloģija

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Doktorantu vadītājs
Medicīnas un farmācijas DSP
79.

Ezīte

Natālija

Ārsts radiologs
diagnosts
Dr.habil.phys.

Rezidenta
vadītājs
profesors

-

80.

Ferbers

Ruvins

81.

Firsts

Juris

Ārsts,
Mg.uzņēmējdarbības
vad.

pasniedzējs

-

82.

Fokina

Natālija

Ārsts endokrinologs

Rezidenta
vadītājs

-

83.

Fokins

Vladimirs

Ārsts ķirurgs

Rezidenta

-

LU

Ultrasonogrāfija
Programma Medicīna apakšprogramma diagnostiskā radioloģija
Fizika I
Ārstniecības ĀPSP
Fizika II
Ārstniecības ĀPSP
Medicīnas fizika
Programma Medicīna apakšprogramma Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Normālā anatomija I
Pediatrija I
Pediatrija II
Klīniskā prakse III
Ārstniecības ĀPSP
Endokrinoloģīja
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Endorkrinoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Kardioloģīja
Ķirurģija I, II, III
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vadītājs

Programma Medicīna apakšprogramma Ķirurģija

84.

Folkmane

Inese

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

85.

Folkmanis

Valdis

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

86.

Freimane

Amanda

Ārsts pediatrs

Pasniedzējs

-

87. Fridrihsone

Diāna

Mg.optometrija

stundu pasn.

-

88. Fridrihsons

Jānis

Dr.

lektors

LU

89.

Gailītis

Ainārs

Ārsts

pasniedzējs

-

90.

Galviņa

Dace

Ārsts dermatologs
venerologs

Rezidenta
vadītājs

-

Iekšķīgās slimības IV
Iekšķīgās slimības V
Klīniskā prakse IV
Klīniskā prakse V
Ārstniecības ĀPSP
Neiroloģija I
Neiroloģija II
Sociālā medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Bērna attīstības un aprūpes pamatprincipi
Ģimenes veselība
Māszinību PBSP
Doktoranta vadītājs
Medicīnas un farmācijas DSP
Normālā anatomija I
Ārstniecības ĀPSP
Vispārējā medicīna optometrijā
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
Optometrijas PMSP
Redzes refraktīvie defekti II
Optometriskie instrumenti II
Optometrijas BSP
Optometriskie instrumenti klīniskajā diagnostikā
Klīniskā prakse II
Klīniskā prakse III
Optometrijas PMSP
Neiroloģija I
Neiroloģija II
Klīniskā prakse IV
Ārstniecības ĀPSP
Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
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91.

Geldnere

Kristīne

Dipl.ārsts

pasniedzējs

-

92.

Geriņa - Bērziņa

Aija

Ārsts

pasniedzējs

-

93.

Gigele

Ruta

Mg.chem.

Lektors

LU

94.

Golubovska

Iveta

Ārsts anesteziologs
reanimatologs

Rezidenta
vadītājs, dr.
Med.

-

95.

Gončars

Valdis

Ārsts traumatologs
ortopēds

LU

96.

Gondolfh-Zink

B.J.

Dr.hab.med.

Pētnieks,
Rezidenta
vadītājs
viesprofesors

97.

Gordjušina

Valentīna

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

Programma Medicīna apakšprogramma Alergoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Onkoloģija
ķīmijterapija
Iekšķīgo slimību propedeitika I
Iekšķīgo slimību propedeitika II
Klīniskā prakse I
Ārstniecības ĀPSP
Iekšķīgās slimības I
Iekšķīgās slimības II
Iekšķīgās slimības V
Klīniskā prakse III
Klīnsikā prakse IV
Klīniskā prakse V
Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Dzeramais ūdens
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Analītiskā ķīmija
Farmācijas ķīmija
Farmācijas BSP
Anestēzija traumatoloģijā un ortopēdijā
Perifērā anestēzija
Algoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Anestezioloģīja un
reanimatoloģija
Traumatoloģija I, II, III, IV
Programma Medicīna apakšprogramma Traumatoloģija un
ortopēdija
Ortopēdija
Ārstniecības ĀPSP
Vispārējā patoloģija I
Vispārējā patoloģija II
Orgānu un sistēmu patoloģija I
Orgānu un sistēmu patoloģija II
Ārstniecības ĀPSP
Ādas patohistoloģija
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98. Grabovskis

Vitolds

Dr.fiz.

docents

LU

99.

Grauda

Dace

Dr.biol.

Docenta p.i.

-

100.

Grauss

Guntars

Ārsts

pasniedzējs

-

101.

Gredzena

Aija

Ģimenes ārsts

-

102.

Grigans

Arvīds

Ārsts

Rezidenta
vadītājs
Pasniedzējs

RSU
SKMK
docents

Programma Medicīna, apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Endokrīnās sistēmas orgānu patoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Endokrinoloģija
Gremošanas sistēmas orgānu patoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Gastroenteroloģija
Optiskie materiāli
Briļļu tehnoloģija I
Optometrijas BSP
Redzes zinātnes aktuālās problēmas
Optometrijas PMSP
Ģenētikas pamati
Ārstniecības ĀPSP
Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Ģimenes medicīna I, II, III, IV
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Farmakoloģija
Klīniskā farmakoloģija
Anestezioloģija un pacientu aprūpe

Intensīvās terapijas pacientu aprūpe
103.

Grinstein

Edgar

Dr.biol.

viesprofesors

-

104.

Gulbe

Dagnija

Mg.med.

Lektors

LU

Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai
Māszinību PBSP
Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Klīniskās aprūpes pamati (prakse)
Ārstniecības ĀPSP
Saskarsme
Veselības veicināšana
Propedeitika
Uzvedības medicīna
Kultūriespaids uz aprūpi
Klīniskās aprūpes pamati
Vesela cilvēka pamatvajadzības
Māszinību PBSP

Lietišķā etiķete veselības aprūpes vadībā,
Saskarsme vadībā
Māszinību MSP
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105. Gusakova

Olga

Mg.sc.sal

Stundu pasn.

-

Kritiskā domāšana
Māszinību PBSP
Zāļu kvalitātes kontrole
Farmācijas MSP
Farmācijas ķīmija
Farmācijas BSP
Fizikālā, rehabilitācijas un sporta medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Fizikālā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija

106.

Ģībietis

Jānis

Dr.chem.

Docents

LU

107.

Hāznere

Ilze

Ārsts
Mg.paed.

Stundu
pasniedzēja

-

108.

Hegmane

Alinta

Dr.med.

Docents

LU

109.

Herrberger

Uwe Martin

Dr.med.

viesprofesors

-

110. Ikaunieks

Gatis

Dr.fiz.

docents

LU

111.

Isajevs

Sergejs

Dr.med.

docents

LU

112.

Ivanovs

Maksims

Ārsts, tiesu eksperts

pasniedzējs

-

Igors

Ārsts

stundu pasn

-

113. Ivanovs

Klīnsikā prakse IV
Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Kirurģija
Mācību prakse ķirurģijā
Ārstniecības ĀPSP
Redzes fizioloģija
Optometrijas BSP
Klīniskā prakse I
Optometrijas PMSP
Vispārējā patoloģija I
Vispārējā patoloģija II
Orgānu un sistēmu patoloģija I
Orgānu un sistēmu patoloģija II
Ārstniecības ĀPSP
Histoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Normālā anatomija I
Ārstniecības ĀPSP
Patoloģiskā fizioloģija
Māszinību PBSP
Speciālā jeb nozaru ķirurģija un pacientu aprūpe
Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe
Operāciju tehnika
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Operāciju nodrošināšanas pamatprincipi
Ķirurģija
Māszinību PBSP
114.

Ivins

Vladimirs

Dr.phys.

docents

LU

115.

Jaceviča

Līga

Ārsts
dermatovenerologs

Rezidenta
vadītājs

-

116.

Jākobsone

Ida

Dr.chem.

Asoc.prof.

LU

117.

Jākobsone

Ilze

Ģimenes ārsts

-

118.

Jansone

Baiba

Dr.med.

Rezidenta
vadītājs
Asoc.prof.

119.

Jansons

Edmunds

Ārsts internists

Rezidenta
vadītājs, dr.
Med.

-

120.

Januškevičs

Sergejs

Dr.med.

Docents

LU

LU

Fizika
Farmācijas BSP
Fizika I
Ārstniecības ĀPSP
Fizika II
Ārstniecības ĀPSP
Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Pārtikas ķīmija
Pārtikas produktu uzturvērtība
Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas
Maģistra darbs uzturzinātnē
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Ģimenes medicīna II, III, IV
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Klīniskā farmakoloģija I
Klīniskā farmakoloģija II
Fitoterapija
Farmācijas MSP
Farmakoloģija I
Farmakoloģija II
Ārstniecības ĀPSP
Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Onkoloģija
ķīmijterapija
Klīnsikā prakse IV
Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna

20

Ārstniecības ĀPSP
Onkoķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ķirurģija
121.

Jašinskas

Arturas

Ārsts osteopāts

Rezidenta
vadītājs

-

122.

Jēkabsone

Sandra

Dr.oec.

Asoc.prof.

LU

123.

Jendroska

Klaus

Dr.med.

viesprofesors

-

124.

Jezupovs

Arnolds

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

Osteopātijas koncepcija un filozofija
Strukturālā osteopātija
Kraniālā osteopātija
Neiroveģetatīvā osteopātija
Miofasciālā osteopātija
Osteopātiskā diagnostika
Somatoviscerālās un viscerosomatiskās disfunkcijas
koncepcijas, 3 diafragmas
Embrioloģija, histoloģija
Ārstnieciskā fizkultūra
Osteopātiskā diagnostika un ārstēšana
Limfātiskā sistēma, ārstēšanas metodoloģija
Pediatrija, osteopātiskā diagnostika un ārstēšana
Neiroloģija, osteopātiskā diagnostika un ārstēšana
Stomatoloģija, ortodontija
Osteopātiskā pieeja dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.
Multiplu traumu pacientu ārstēšan.
Posturoloģija
Radioloģija viscerālajā osteopātijā.
Programma Medicīna, apakšprogramma Osteopātija
Sociālā ekonomika
Farmācijas MSP
Neiroloģija I
Neiroloģija II
Ārstniecības ĀPSP
Ķirurģijas elementi
Ķirurģija
Ārstniecības ĀPSP
Vispārējā ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ķirurģija
Ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Traumatoloģija un

21

ortopēdija
125.

Jurkāne

Lelde

Mg.ves.zin.

Pasniedzējs

-

126.

Kaetzel

Gerrit Ralph

Dr.habil.med.

viesprofesors

-

127.

Kalēja

Anita

Ārsts

pasniedzējs

-

128.

Kalējs

Jevgēnijs

Ārsts, Mg.BA

Lektors

LU

129.

Kalere

Inga

Ārste neirologs

Rezidenta
vadītājs

-

130.

Kalinin

Artem

Ārsts kardiologs

Rezidenta
vadītājs

-

131.

Kalnbērzs

Konstantīns

Dr.habil.med.

Profesors

LU

Staru terapija un onkoloģija I;
Staru terapija un onkoloģija II
Radiogrāfijas PBSP
Iekšķīgās slimības II
Iekšķīgās slimības IV
Ārstniecības ĀPSP
Neatliekamās un pirmās palīdzības kurss (prakse)
Specializētā ķirurģija un anestezioloģija
Klīniskā prakse V
Ārstniecības ĀPSP
Kardiopulmonālā reanimācija
Programma Medicīna, apakšprogramma Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Dzemdniecība
Ginekoloģija
Klīniskā prakse II
Ārstniecības ĀPSP
Neiroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Kardioloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Ortopēdija
Ārstniecības ĀPSP
Traumatoloģija un ortopēdija I
Traumatoloģija un ortopēdija II
Traumatoloģija un ortopēdija III
Traumatoloģija un ortopēdija IV
Traumatoloģija un ortopēdijaV
Programma Medicīna, apakšprogramma Traumatoloģija un
ortopēdija (apakšprogrammas vadītājs)

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
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Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Doktorantu vadītājs
Medicīnas un farmācijas DSP
Medicīnas embrioloģija
Vispārējā un speciālā histoloģija
Ārstniecības ĀPSP
Neiroloģija I
Neiroloģija II
Klīniskā prakse IV
Ārstniecības ĀPSP

132.

Kalniņa

Māra

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

133.

Kalniņa

Jolanta

Ārsts

pasniedzējs

-

134.

Kalniņa

Marika

Ārsts

Pasniedzējs

-

135. Kalniņa

Vita

Mg.psych.

stundu pasn.

-

136.

Kalniņa

Līga

Mg.ves.zin.

-

137.

Kalniņš

Imants

Dr.physic.

Stundu
pasniedzēja
Docents

138.

Kalviņs

Ivars

Dr.habil.chem.

-

139.

Kamzola

Ginta

Dr.med

Doktora
darba
vadītājs
Rezidenta
vadītājs

-

EHO –kardiogrāfija
Programma Medicīna apakšprogramma Kardioloģija
Kardioloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna

140.

Kārkliņa

Daina

Dr.sc.ing.

Profesors

LLU

141.

Kārkliņa

Maija

Ārsts psihoterapeits

Rezidenta
vadītājs

-

Pārtikas produktu tehnoloģija
Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi
Kursa darbs uzturzinātnē
Maģistra darbs uzturzinātnē
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Psihoterapija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna

RSU

Anatomija un fizioloģija I;
Anatomija un fizioloģija II;
Imunopatoloģija un radioloģiskā farmakoloģija;
Radionuklīdā diagnostika
Radiogrāfijas PBSP
Saskarsmes psiholoģija
Optometrijas BSP
Fizikālā, rehabilitācijas un sporta medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Bioloģiskā statistika
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Medicīnas un farmācijas DSP
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142.

Karls

143. Kassaliete

Raimonds

Ārsts dermatologs
venerologs

Evita

-

M.dabaszin.

Rezidenta
vadītājs,
dr.med.
lektore

LU

144.

Kataševs

Aleksejs

Dr.phys.

Pasniedzējs

RTU

145.

Kauliņš

Tālis

Dr.med.

Docents

LU

146.

Kazāka

Ilze

Ārsts

pasniedzējs

-

147.

Keck

Fritz Sixtus

Dr.habil.med.

viesprofesors

-

148.

Kloviņš

Jānis

Dr.biol.

Asoc.prof.
p.i.
Doktorantu
vadītājs

-

Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Dermatoveneroloģija I, II
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Vājredzība
Klīniskā prakse II
Klīniskā prakse III
Optometrijas PMSP
Radiācijas fizika;
Medicīniskā tehnika radioloģijā, radiācijas drošība un
dozimetrija
Radiogrāfijas PBSP
Pirmā palīdzība
Farmācijas bakalaura studiju programma
Neatliekamās un pirmās palīdzības kurss (prakse)
Spezializētā ķirurģija un anestezioloģija
Klīniskā prakse V
Ievads algoloģijā
Ārstniecības ĀPSP
Anestezioloģija traumatoloģijā un ortopēdijā
Programma Medicīna, apakšprogramma Anestezioloģija un
Reanimatoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Anestezioloģija un
Reanimatoloģija – apakšprogrammas vadītājs
Vispārējā anestezioloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Anestezioloģija un
Reanimatoloģija
Vizuālā diagnostika
Ārstniecības ĀPSP
Iekšķīgās slimības III
Ārstniecības ĀPSP
Medicīnas un farmācijas DSP
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149.

Kluša

Vija Zaiga

Dr.habil.med.

Prof.

LU

Klīniskā farmakoloģija I
Farmācijas maģistra studiju programma
Farmakoloģija I
Farmakoloģija II
Ārstniecības ĀPSP

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Promocijas eksāmens farmācijas apakšnozarē
Promocijas eksāmens farmaceitiskajā angļu valodā
Doktora studiju padomes locekle, Farmakoloģijas
apakšnozares vadītāja, doktorantu vadītāja
Medicīnas un farmācijas DSP
150.

Kneissl

Georg Dieter
KNEISSL

Dr.habil.med.

viesproferors

-

151.

Knipše

Gundega

Dr.med.

Profesors

LU

152.

Koha

Aelita

Mg.paed.

Pasniedzējs

PSMK

153.

Kokare

Inese

Dr.med.

pasniedzējs

-

154.

Kolontaja - Zaube

Inese

Dr.med.

Docents

LU

Iekšķīgās slimības I
Iekšķīgās slimības III
Iekšķīgās slimības IV
Iekšķīgās slimības V
Ārstniecības ĀPSP
Normālā anatomija I
Normālā anatomija II
Normālā anatomija III
Normālā anatomija IV
Ārstniecības ĀPSP
Cilvēka anatomija
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Vispārīgā medicīna I;
Vispārīgā medicīna II;
Procedūru tehnikas standarti I;
Procedūru tehnikas standarti II
Radiogrāfijas PBSP
Fizikālā, rehabilitācijas un sporta medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Rehabilitācija
Programma Medicīna, apakšprogramma Sporta medicīna
Dermatoveneroloģija
Klīniskā prakse II
Medicīniskās problēmas kosmetoloģijā
Ārstniecības ĀPSP
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Ādas un seksuāli transmisīvās slimības
Māszinību PBSP
155.

Kozirovskis

Viktors

Dipl.ārsts

pasniedzējs

-

156.

Kozlovska

Anita

Ārsts internists

-

157.

Kozlovska

Līga

Ģimenes ārsts

Rezidenta
vadītājs
Rezidenta
vadītājs

158.

Krams

Alvils

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

159.

Krastiņa

Zane

Dipl.ārsts

pasniedzējs

-

-

Iekšķīgās slimības I
Iekšķīgās slimības II
Iekšķīgās slimības V
Klīniskā prakse III
Klīniskā prakse V
Ārstniecības ĀPSP
Onkoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Internā medicīna
Onkoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Ļaundabīgo audzēju stadijas noteikšanas procedūra
Ļaundabīgo audzēju terapija: ķirurģiskā ārstēšana, staru
terapija, ārstēšana ar pretvēža līdzekļiem
Hematoloģiskas ļaundabīgas slimības
Programma Medicīna, apakšprogramma Onkoloģija
ķīmijterapija
Internā medicīna daudzprofilu stacionārā
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Ģimenes medicīna I, II, III, IV
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Iekšķīgo slimību propedeitika II
Iekšķīgās slimības I
Iekšķīgās slimības II
Klīniskā prakse II
Pulmonoloģija, alergoloģija
Ārstniecības ĀPSP
Dzemdniecība
Ginekoloģija
Ārstniecības ĀPSP
Dzemdniecība
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Ultrasonogrāfija dzemdniecībā
Stacionārā dzemdību palīdzība
Programma Medicīna, apakšprogramma Dzemdniecība un
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ginekoloģija
160.

Krastiņa

Dzintra

Ārsts nefrologs

Rezidenta
vadītājs

-

161.

Kraujiņa

Modrīte

Ārsts ginekologs
dzemdību speciālists

Rezidenta
vadītājs

-

162.

Krauze

Baiba

Ārsts

pasniedzējs

-

stundu pasn.

-

163. Kreicberga

Māra

164.

Kreicbergs

Viesturs

Dr.chem.

Profesors

LLU

165.

Kreitāle

Edīte

Ārsts

Pasniedzējs

-

166.

Krieviņš

Dainis

Dr.med.

Profesors

LU

Nefroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Kardioloģija
Ginekoloģiskā endokrinoloģija, neauglības ārstēšana
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Normālā anatomija I
Ārstniecības ĀPSP
Fizioloģija/bioķīmija
Anatomija/biofizika
Māszinību PBSP
Angļu valoda optometrijā I
Optometrijas BSP
Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Radiogrāfijas zinātne, attēldiagnostika I;
Radiogrāfijas zinātne, attēldiagnostika II;
Sistēmu radiogrāfija I;
Sistēmu radiogrāfija II
Radiogrāfijas PBSP
Specializētā ķirurģija un anestezioloģija
Klīniskā prakse V
Angioloģija
Ārstniecības ĀPSP
Asinsvadu ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Traumatoloģija un
ortopēdija
Programma Medicīna, apakšprogramma Neiroķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Krūšu kurvja ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Sirds ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Invazīvā rentgenoangioloģija un radioloģija
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Asinsvadu ķirurģija I
Asinsvadu ķirurģija II
Artēriju okludējošas patoloģijas
Aneirismas
Venozās sistēmas patoloģija
Limfatiskās sistēmas patoloģija
Infekcija asinsvadu ķirurģijā. Komplikācijas attālajā
periodā. Atkārtotas operācijas. Prognozes kritēriji.
Angioķirurģiskās palīdzības organizācija, problēmas
juridiskie aspekti.
Multifokāla ateroskleroze. Skrīninga sistēma. Cukura
diabēts asinsvadu ķirurģijā.
Asinsvadu komplicētie un kombinētie ievainojumi.
Šķirošana masveida ievainojumu gadījumos.
Moderna miniinvazīva endoskopiska ķirurģija.
Endoprotezēšana. Embolizācija, translumenāla
angioplaastika, stenta implantācija.
Maģistrālo vēnu, vārstuļu rekonstrukcijas iespējas.
Ambulatorā fleboloģija.
Koronārā un cerebrālā išēmija kā letāla iznākuma iemesls.
Programma Medicīna, apakšprogramma Asinsvadu ķirurģija
(apakšprogrammas vadītājs)
Speciālā jeb nozaru ķirurģija un pacientu aprūpe
Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe
Māszinību PBSP

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Doktorantu vadītājs
167.

Krīgere

Līga

Dr.pharm.

Pētnieks,
Docente

LU

Medicīnas un farmācijas DSP
Profesionālo darbību reglamentējošie normatīvie akti.
Profesionālā ētika
Farmācijas maģistra studiju programma
Prakstiskā farmācija
Klīniskā farmācija
Zāļu formu tehnoloģija
Farmācijas bakalaura studiju programma
Vispārīgā patofizioloģija un farmakoloģija
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Radiogrāfijas PBSP
168.

Krūmiņa

Džanna

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

169.

Krūmiņa

Sniedze

Ārsts

pasniedzējs

-

170. Krūmiņa

Gunta

Dr.fiz.

asoc.prof.

LU

171.

Krūmiņa

Guna

Ārsts endokrinologs

Rezidenta
vadītājs

-

172.

Krūze

Solvita

Ārsts ginekologs,
dzemdību speciālists

Rezidenta
vadītājs

-

Dzemdniecība
Ginekoloģija stacionārā
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecības un
ginekoloģija

173.

Kupčs

Kārlis

Dr.med.

Pasniedzējs

-

Radiogrāfijas zinātne, attēldiagnostika I;
Radiogrāfijas zinātne, attēldiagnostika II;
Invazīvā radioloģija;
Radioloģijas metodes I;
Sistēmu radiogrāfija I;
Sistēmu radiogrāfija II;
Radiogrāfija pediatrijā
Radiogrāfijas PBSP

Normālā anatomija III
Normālā anatomija IV
Ārstniecības ĀPSP
Dzemdniecība
Ginekoloģija
Ārstniecības ĀPSP
Redzes refraktīvie defekti I
Ievads optometrijā
Optometrijas BSP
Stereoredze
Redzes elektrofizioloģija
Klīniskā prakse I
Optometrijas PMSP
Endokrinoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Kardioloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģīja
Programma Medicīna apakšprogramma Endokrinoloģija
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174.

Kusiņa

Inta

Ārsts dermatologs
venerologs

Rezidenta
vadītājs

-

175.

Kusmane

Aija

Ārsts ķirurgs

Rezidenta
vadītājs

-

176.

Kuzņecovs

Vladimirs

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

177.

Kužniece

Ingrīda

Mg.BA, ārsts

pasniedzējs

-

178.

Ķūse

Velga

Ārsts

pasniedzējs

-

179.

Laganovskis

Andris

Ārsts radiologs
diagnosts

Rezidenta
vadītājs

-

Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Proktoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ķirurģija
Psihiatrija
Ārstniecības ĀPSP
Doktorantu vadītājs
Medicīnas un farmācijas DSP
Vides veselība
Sabiedrības veselība un epidemioloģija
Globālā veselība
Ārstniecības ĀPSP
Sabiedrības veselība un epidemioloģiskie pētījumi
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Infekcijas I
Infekcijas II
Ārstniecības ĀPSP
Infektoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Vēdera dobuma dg radioloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Diagnostiskā
radioloģija
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180. Lācis

Ivars

Dr.h.fiz.

profesors

LU

Optika II
Optometrijas BSP
Acu kustību mehānismi
Maģistra darba iestrādes
Redzes uztveres modeļi
Klīniskā prakse II
Klīniskā prakse III
Optometrijas PMSP

181.

Laizāns

Paulis

Ārsts, bērnu ķirurgs

pasniedzējs
Rezidenta
vadītājs

-

Specializētā ķirurģija un anestezioloģija
Klīniskā prakse V
Ārstniecības ĀPSP
Bērnu ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ķirurģija

182.

Lapiņa

Sandra

Mg.sc.sal., Mg. paed

Pasniedzējs

-

Māszinību teorija II
Pacientu aprūpe internā medicīnā I
Māszinību PBSP

Māszinībās izmantojamie resursi
Pasniedzējs

-

Aiga

Mg.sc.sal.
Bērnu aprūpes māsa
Mg.ves.zin.

Pasniedzējs

-

Gustavs

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

183.

Lase

Olita

184.

Lasmane

185.

Latkovskis

Māszinību MSP
Bērna attīstības un aprūpes pamatprincipi
Māszinību PBSP
Staru terapija un onkoloģija I;
Staru terapija un onkoloģija II
Radiogrāfijas PBSP
Iekšķīgo slimību propedeitika I
Iekšķīgās slimības I
Iekšķīgās slimības II
Iekšķīgās slimības V
Klīniskā prakse II
Klīniskā prakse III
Klīniskā prakse V
Mācību prakse iekšķīgajās slimībās
Ārstniecības ĀPSP
Kardioloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Hroniska sirds patoloģija
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Neatliekamā kardioloģija un intensīvā terapija
Agrīnā rehabilitācija pēc akūtas kardiālas patoloģijas
Neinvazīva attēlu diagnostika un funkcionālā diagnostika
Sirds kateterizācija un invazīvā kardioloģija
Kardioreanimācija
Zinātniskais darbs un statistikas pamati
Programma Medicīna, apakšprogramma Kardioloģija
Medicīniskais uzturs hronisku slimību ārstēšanā
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Doktorantu vadītājs
186.

Lazdāne

Aija

187.

Leja

Mārcis

Mg.sc.sal.
Bērnu aprūpes māsa
Dr.med.

Pasniedzējs

-

Profesors

LU

Medicīnas un farmācijas DSP
Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai
Māszinību PBSP
Klīnsikā prakse IV
Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna
Ārstniecības ĀPSP

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Doktorantu vadītājs
188.

Leja

Juris

Dr.habil.med.

pasniedzējs

-

189.

Lesiņa-Korne

Baiba

Ārsts ginekologs,
dzemdību speciālists

Rezidenta
vadītājs

-

190.

Līcis

Normunds

Dr.biol.

docents

LU

191.

Līduma

Iveta

Mg.biol.

Lektora p.i.

-

Medicīnas un farmācijas DSP
Ekspresdiagnostikas pamati
Ārstniecības ĀPSP
Dzemdniecība
Ambulatorā ginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma dzemdniecība un
ginekoloģija
Ģenētika pamati
Molekulārā ģenētika
Ārstniecības ĀPSP
Farmaceitiskā mikrobioloģija
Farmācijas bakalaura studiju programma
Mikrobioloģija I
Mikrobioloģija II
Imunoloģija
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Ārstniecības ĀPSP
192.

Lieljure

Ilze

Ārsts ginekologs,
dzemdību speciālists

Rezidenta
vadītājs

-

193.

Liepiņa

Monta

Ārsts dermatologs
venerologs

Rezidenta
vadītājs

-

194.

Liepiņš

Edgars

Dr.pharm.

-

195.

Ligere

Renāte

Dr.habil.med.

Stundu
pasniedzējs
Asoc.viespro
f.

LU

Ambulatorā ginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Uztura bagātinātāji
Farmācijas bakalaura studiju programma
Iekšķīgo slimību propedeitika I
Iekšķīgo slimību propedeitika II
Klīniskā prakse I
Iekšķīgās slimības III
Iekšķīgās slimības V
Ārstniecības ĀPSP
Medicīniskais uzturs hronisko slimību ārstēšanā
Metabolais sindroms un medicīniskā uztura terapijas
pamatprincipi
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Pacientu aprūpe internā medicīnā II
Terapija
Māszinību PBSP

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Doktora studiju padomes locekle, Doktorantu vadītāja
196.

Ligute

Valda

Ārsts oftalmologs

Rezidenta
vadītājs

-

197.

Līkums

Pēteris

Ārsts radiologs
diagnosts

Pasniedzējs
Rezidenta
vadītājs

-

Medicīnas un farmācijas DSP
Oftalmoloģija I, II
Programma Medicīna apakšprogramma Oftalmoloģija
Radioloģijas metodes II
Radiogrāfijas PBSP
Diagnostiskā radioloģija traumatoloģijā un ortopēdijā
Programma Medicīna apakšprogramma Diagnostiskā
radioloģija
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198.

Limanoviča

Inta

Mg.kval.vad.

Pasniedzējs

-

199.

Līsmane

Inta

Dr.paed.

Docents

LU

200.

Lizāns

Ojārs

Ārsts dermatologs
venerologs

Rezidenta
vadītājs

-

201. Lobova

Natālija

Mg. paed

stundu pasn.

-

202.

Logins

Jāzeps

Dr.chem.

Docents

LU

203.

Lokenbaha

Māra

Lukojanova

Irina

Stundu
pasniedzējs
Rezidenta
vadītājs

-

204.

Augstākā izglītība,
pedagoģija
Ārsts ginekologs,
dzemdību speciālists

205.

Lukoškovs

Vladimirs

Ārsts onkologs
ginekologs

Rezidenta
vadītājs

-

206.

Lūkina

Ilga

Ārsts oftalmologs

-

Oftalmoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Oftalmoloģija

207. Lūse

Kaiva

Mg.optometrija

Dr. med.,
rezidenta
vadītājs
stundu pasn.

-

208. Ļebedjkovs

Sergejs

Ārsts ginekologs
dzemdību speciālists

Rezidenta
vadītājs

-

Optika I
Optometrijas BSP
Klīniskā prakse I
Optometrijas PMSP
Operatīvā ginekoloģija
Dzemdniecība
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un

-

Kvalitātes vadība
Radiogrāfijas PBSP
Profesionālā svešvaloda (latviešu valoda) ārstiem I
Profesionālā svešvaloda (latviešu valoda) ārstiem II
Ārstniecības ĀPSP
Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Pacientu aprūpe primārās veselības aprūpes līmenī
Sabiedrības veselības nodrošināšana
Māszinību PBSP
Organiskā ķīmija
Ārstniecības ĀPSP
Informāciju tehnoloģija
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Fizikālā, rehabilitācijas un sporta medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Ginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Onkoginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
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ginekoloģija
209.

Maar

210.

Dr.habil.med.

viesprofesors

-

Makarovska

Klaus Franz
Maria
Anita

Ārsts

-

211.

Maksimova

Santa

Ārsts radiologs
terapeits

Stundu
pasniedzēja
Rezidenta
vadītājs

212.

Marcinkevičs

Zbigņevs

Dr.biol.

-

213.

Markovs

Jurijs

Dr.habil.med.

Pētnieks,
docenta p.i.,
asistents
Profesors

214.

Marksa-Ebele

Ārija

Ārsts bērnu
gastroenterologs

Rezidenta
vadītājs

-

215.

Mauliņš

Egils

Ārsts
ftiziopneimonologs

Rezidenta
vadītājs

-

-

LU

Uroloģija
Ārstniecības ĀPSP
Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai
Māszinību PBSP
Apakšprogrammas „Terapeitiskā radioloģija” vadītāja
Staru terapija
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Terapeitiskā radioloģija
Cilvēka fizioloģija I
Cilvēka fizioloģija II
Ārstniecības ĀPSP
Vispārējā un speciālā histoloģija
Medicīnas embrioloģija
Ārstniecības ĀPSP
Bērnu gastroenteroloģīja
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Pediatrija
Pulmonoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Programma Medicīna apakšprogramm Kardioloģija
Programma Medicīna apakšprogramm Ftiziopneimonoloģija
Alergoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Programma Medicīna apakšprogramm Kardioloģija
Programma Medicīna apakšprogramm Ftiziopneimonoloģija
Programma Medicīna apakšprogramm Alergoloģija

216.

Meija

Laila

Mg.med.

Lektors

LU

Diētas akūtu un hronisku slimību ārstēšanā
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Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
217.

Mekšs

Pēteris

Dr.chem.

Asoc.prof.

LU

218.

Melne

Ināra

Ārsts
dermatovenerologs

Rezidenta
vadītājs

-

219.

Kļava

Dace

Dr.sc.ing.

Asoc.prof.

LLU

220.

Meļņika

Vēsma

Ģimenes ārsts

Rezidenta
vadītājs

-

221.

Mežale

Dace

Ģimenes ārsts

Rezdenta
vadītājs

222.

Mežiņa Mamajeva

Ina

Mg.sc.sal., Mg. paed
Internās aprūpes
māsa

Pasniedzējs

RSU
SKMK
docents

223.

Mihailova

Inese

Dr.med.

Asoc.prof.

RSU

224.

Mihelsons

Māris

Dr.habil.med.

profesors

LU

Pārtikas ķīmija
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Bērnu dermatoloģija
Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Patērētājs un pārtikas mārketings
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Ģimenes medicīna I, II, III, IV
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Ģimenes medicīna I, II, III, IV
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Specialitāti nodrošinošā prakse
Klīniskā prakse I
Klīniskā prakse II
Klīniskā prakse III
Aprūpes plānošana un dokumentācija
Pedagoģiskā darba projekts
Māsu izglītības filozofija
Māsu darba organizācija un vadība
Klīniskā intervija un diskusija
Māszinību PBSP
Māsu izglītības vadība
Māsu darba vadības sistēma
Māszinību MSP
Uzturs imūndeficītu un ģenētisku traucējumu profilaksē un
ārstēšanā
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Ķirurģijas elementi
Ķirurģija
Specializētā ķirurģija un anestezioloģija
Klīniskā prakse V
Mācību prakse ķīrurģijā
Klīniski eksperimentālā ķirurģija
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Ārstniecības ĀPSP
Vispārējā ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ķirurģija (programmas
vadītājs)

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Doktora studiju padomes loceklis, Medicīnas nozares
Ķirurģijas, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas
apakšnozares vadītājs, doktorantu vadītājs
225.

Miķelsone

Indra

Dr.biol.

Pētnieks

226.

Miščuks

Aleksejs

Dr.med.

Stundu
pasniedzējs

227.

Mitildžans

Androniks

Ārsts onkologs
ginekologs

Rezidenta
vadītājs

-

228.

Muceniece

Ruta

Dr.habil.biol.

Profesors

LU

LU

Medicīnas un farmācijas DSP
Datorzinības
Radiogrāfijas PBSP
Pirmā palīdzība
Farmācijas bakalaura studiju programma
Neatliekamās un pirmās palīdzības kurss (prakse)
Spezializētā ķirurģija un anestezioloģija
Klīniskā prakse V
Ārstniecības ĀPSP
Anestezioloģija traumatoloģijā un ortopēdijā
Programma Medicīna, apakšprogramma Anestezioloģija un
Reanimatoloģija
Vispārējā anestezioloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Anestezioloģija un
Reanimatoloģija
Anestezioloģija un pacientu aprūpe
Māszinību PBSP
Onkoginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramm Onkoloģija ķīmijterapija
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Klīniskā farmakoloģija II
Farmaceitiskā prakse
Maģistra darbs
Farmācijas maģistra studiju programma
Farmakokinētika
Zāļu vielas
Bakalaura darbs
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Farmācijas bakalaura studiju programma

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Promocijas eksāmens farmācijas apakšnozarē
Promocijas eksāmens farmaceitiskajā angļu valodā
Doktora studiju padomes locekle, Farmācijas nozares
Zāļu formu tehnoloģijas, Farmācijas ķīmijas,
Farmakognozijas, Farmaceitiskās farmakoloģijas
apakšnozaru vadītāja,
Medicīnas un farmācijas DSP
229.

MuižnieceBrasava

Sandra

Dr.sc.ing.

Asoc.prof.

LLU

Pārtikas produktu iesaiņošana
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne

230.

Muižnieks

Indriķis

Dr.habil.biol.

Profesors

LU

231.

Nagobade

Dace

Ārsts anesteziologs
reanimatologs

Rezidenta
vadītājs

-

232.

Neimane

Lolita Vija

Mg.med.

Lektors

RSU

233.

Niedre

Laila

Mg.philol.

lektors

LU

Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Anestēzija vēdera dobuma ķirurģijā
Programma Medicīna apakšprogramma Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ķirurģija
Anestēzija ginekoloģijā
Programma Medicīna apakšprogramm Dzemdniecība un
ginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Uzturs slimību profilaksē
Aptaukošanās un tās ārstēšana
Kursa darbs uzturzinātnē
Maģistra darbs uzturzinātnē
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Nozares vācu valoda farmaceitiem I
Nozares vācu valoda farmaceitiem II
Farmācijas bakalaura studiju programma
Nozares vācu valoda ārstiem I
Nozares vācu valoda ārstiem I
Ārstniecības ĀPSP

Vācu valoda māszinībās I
Vācu valoda māszinībās II
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Māszinību MSP

Vācu valoda māszinību specialitātei
Māszinību PBSP
234.

Nikolajeva

Vizma

Dr.biol.

Docente

LU

235.

Nikolajeva

Jeļena

Ārsts

pasniedzējs

-

236.

Ņesterenko

Elle

Ārsts onkoloģijas
ginekologs

Rezidenta
vadītājs, dr.
Med.

-

237.

Olsena

Solvita

Dr.iur.

pasniedzējs

-

238.

Orupa

Natālija

filologs

lektors

LU

Pārtikas mikrobioloģija
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Imunopatoloģija un radioloģiskā farmakoloģija
Radiogrāfijas PBSP
Onkoginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramm Onkoloģija ķīmijterapija
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Ievads medicīnas studijās
Medicīnas tiesības
Ārstniecības ĀPSP
Lietvedība un korespondence
Radiogrāfijas PBSP
Ievads tiesību zinātnē
Lietvedība
Māsu darba organizācija un vadība
Māszinību PBSP
Angļu valoda farmaceitiem I
Angļu valoda farmaceitiem II
Farmācijas bakalaura studiju programma
Nozares angļu valoda mediķiem
Nozares angļu valoda mediķiem II
Ārstniecības ĀPSP

Angļu valoda māszinību specialitātei I
Angļu valoda māszinību specialitātei II
Māszinību MSP

Angļu valoda māszinību specialitātei
Māszinību PBSP
239.

Ostankovich Yashinskas

Anna

Ārsts osteopāts

Rezidenta
vadītājs

-

Osteopātijas koncepcija un filozofija
Strukturālā osteopātija
Kraniālā osteopātija
Neiroveģetatīvā osteopātija
Miofasciālā osteopātija
Osteopātiskā diagnostika
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240.

Ošs

Pēteris

Ārsts anesteziologs
reanimatologs

Rezidenta
vadītājs

-

241.

Ozoliņa

Ausma

Ārsts radiologs
diagnosts

Rezidenta
vadītājs

-

242.

Ozoliņa - Molla

Līga

Dr.biol.

Asoc.prof.

LU

243.

Ozoliņš

Dzintars

Dr.med.

docents

LU

244.

Ozoliņš

Viktors

Mg.paed., Mg.psych.

pasniedzējs

-

Māris

Dr.fiz.

profesors

LU

245. Ozoliņš

Somatoviscerālās un viscerosomatiskās disfunkcijas
koncepcijas, 3 diafragmas
Embrioloģija, histoloģija
Ārstnieciskā fizkultūra
Osteopātiskā diagnostika un ārstēšana
Limfātiskā sistēma, ārstēšanas metodoloģija
Pediatrija, osteopātiskā diagnostika un ārstēšana
Neiroloģija, osteopātiskā diagnostika un ārstēšana
Stomatoloģija, ortodontija
Osteopātiskā pieeja dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.
Multiplu traumu pacientu ārstēšan.
Posturoloģija
Radioloģija viscerālajā osteopātijā.
Programma Medicīna, apakšprogramma Osteopātija
Intensīvā terapija un reanimācija
Programma Medicīna apakšprogramma Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Diagnostiskā radioloģija Ftiziatrijā
Programma Medicīna apakšprogramma Diagnostiskā
radioloģija
Augu un dzīvnieku bioloģija
Farmācijas bakalaura studiju programma
Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Vispārējā fizioloģija
Neirofizioloģija
Optometrijas BSP
Mikrobioloģija I
Mikrobioloģija II
Imunoloģija
Laboratorijas medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Psiholoģija
Ārstniecības ĀPSP
Kolorimetrija un fotometrija
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Medicīniskā fizika
Optometrijas BSP
Fizioloģiskā optika
Optiskās diagnostikas metodes
Krāsu redzes fizioloģija un kolorimetrija
Klīniskā prakse I
Optometrijas PMSP
Diagnostiskā radioloģija pediatrijā
Programma Medicīna apakšprogramma Diagnostiskā
radioloģija

246.

Ozols

Uldis

Ārsts radiologs
diagnosts

Rezidenta
vadītājs

-

247.

Palčeja

Evija

Mg.sc.sal.,
Maģistra grāds
visaptverošas
kvalitātes vadībā

Pasniedzējs

-

Ekonomika un vadība veselības aprūpē
Ārstniecības ĀPSP
Kvalitātes vadība
Māszinību MSP

248.

Paramonova

Natālija

Mg.sc.ing., Augstākā
izgl. bioloģijā

pasniedzējs

-

Bioķīmijas pamati
Ārstniecības ĀPSP

249.

Pastare

Silvija Renita

Dr.chem.

Asoc.prof.

LU

250.

Paudere

Inese

Mg.sc.sal., Mg. paed

Lektors

LU

251.

Pavlova

Beata

Dipl.psych.

-

Jānis

Mg.phyl.

Stundu
pasniedzēja
Pasniedzējs

Analītiskā ķīmija
Farmācijas bakalaura studiju programma
Dzeramais ūdens
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Zinātniskās publikācijas
Māsu profesijas filozofija
Māszinību teorija I
Pedagoģiskā darba projekts
Pacientu apmācība
Klīniskā intervija un diskusija
Diagnostika (pacientu sagatavošana)
Māszinību PBSP
Māsu zinātnes teorija
Pētniecības metodes māszinībās
Veselības aprūpes sociālie aspekti
Māszinību MSP
Fizikālā, rehabilitācijas un sporta medicīna
Ārstniecības ĀPSP

252.

Pavlovskis

-

Humanitāro zinātņu filozofiskās problēmas
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Māszinību MSP

Reliģijas psiholoģija
Māszinību MSP
253.

Pčolkina

Vallija

Ģimenes ārsts

254.

Peksis

Kaspars

Dipl.ārsts

255.

Petrova

Tamāra

256.

Petrovica

257.

Petrovs

258.

Pilsētniece

Ģimenes medicīna I, II, III, IV
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Otorinolaringoloģija
Ārstniecības ĀPSP
Ievads otolaringoloģijā I
Ievads otolaringoloģijā II
Ambulatorā ORL I
Ambulatorā ORL II
Audioloģija un dzirdes rehabilitācija
Pieaugušo otorinolaringoloģija I
Pieaugušo otorinolaringoloģija II
Obstruktīva miega apnoe
Programma Medicīna, apakšprogramma Otolaringoloģija
(apakšprogrammas vadītājs)
Otolaringoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna

Rezidenta
vadītājs
Lektors

-

Ārsts oftalmologs

Rezidenta
vadītājs ,Dr.
med.

-

Oftalmoloģija
Acs priekšējās daļas patoloģija
Katarakta , glaukoma
Izmeklēšanas metodes oftalmoloģijā
Programma Medicīna apakšprogramma oftalmoloģija

Maija

Ārsts ginekologs,
dzemdību speciālists

Rezidenta
vadītājs

-

Dzemdniecība
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Ķirurģija
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija

Ņikita

Profesionālais
maģistra grāds
elektronikā

Pasniedzējs

-

Informācijas tehnoloģijas

Ārsts urologs

Rezidenta

Zane

LU

Māszinību MSP
Praktiskā informātika – statistikas programmas
Māszinību PBSP
-

Uroginekoloģija
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vadītājs

Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija

Uroloģija
259.

Pīrāgs

Valdis

Dr.med.

Profesors

LU

Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Uroloģija
Iekšķīgās slimības I
Iekšķīgās slimības II
Iekšķīgās slimības III
Iekšķīgās slimības IV
Iekšķīgās slimības V
Mācību prakse iekšķīgajās slimībās
Endokrinoloģija
Ārstniecības ĀPSP
Endokrinoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Endokrinoloģija
(apakšprogrammas vadītājs)
Programma Medicīna, apakšprogramma Internā medicīna
Klīniskā endokrinoloģija I
Klīniskā endokrinoloģija II
Diabēta izraisītie ekstremitāšu asinsvadu un nervu bojājumi
Programma Medicīna, apakšprogramma Endokrinoloģija

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Medicīnas nozares Internās medicīnas apakšnozares
vadītājs, doktorantu vadītājs
260.

Plakane

Līga

Dr.biol.

Docents
Vadošais
pētnieks

LU
LEKMI

261.

Plotniece

Aiva

Dr.chem.

Doktorantu
vadītājs

-

Medicīnas un farmācijas DSP
Anatomija un fizioloģija
Farmācijas bakalaura studiju programma
Cilvēka fizioloģija I
Cilvēka fizioloģija II
Ārstniecības ĀPSP
Anatomija un fizioloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Doktorantu vadītājs
Medicīnas un farmācijas DSP
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262.

Pļaviņš

Māris

Ārsts nefrologs

Rezidenta
vadītājs

-

263.

Pole

Ivita

Prof.bak.

-

264.

Priedīte

Ilze

Ārsts, radiologs
diagnosts

Stundu
pasniedzēja
Pasniedzējs,
rezidenta
vadītājs

265.

Priedīte

Ilga Sarmīte

Sporta ārsts

Rezidenta
vadītājs

-

266.

Priedītis

Pēteris

Ārsts radiologs
diagnosts

-

267.

Prikšāne

Anda

Dr.chem.

Rezidenta
vadītājs, dr.
Med.,
Asoc.prof.

268.

Prokofjeva

Olga

Laboratorijas ārsts

-

269.

Prutkova

Aļona

Ārsts internists

270.

Pšeņičnaja

Tatjana

Ārsts ginekologs
dzemdību speciālists

Rezidenta
vadītājs
Rezidenta
vadītājs
Rezidenta
vadītājs

-

LU

-

Nefroloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Fizikālā, rehabilitācijas un sporta medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Radiogrāfijas zinātne, attēldiagnostika I;
Radiogrāfijas zinātne, attēldiagnostika II;
Radioloģijas metodes I;
Radioloģijas metodes III;
Sistēmu radiogrāfija I;
Sistēmu radiogrāfija II
Radiogrāfijas PBSP
Ultrasonogrāfija
Programma Medicīna apakšprogramma Diagnostiskā
radioloģija
Sporta medicīnas psiholoģija
Sporta medicīnas menedžments
Sporta ārsta darbs komandā
Dopinga kontrole
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Ultrasonogrāfija
Programma Medicīna apakšprogramma Diagnostiskā
radioloģija
Organiskā ķīmija
Vides bioķīmija un toksikoloģija
Farmācijas bakalaura studiju programma
Organiskā ķīmija
Ārstniecības ĀPSP
Laboratorā diagnostika
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Grūtnieču patoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Ginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
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271.

Pučeta

Laura

Ārsta grāds

pasniedzējs

-

272.

Puķīte

Margarita

Ārsts ginekologs,
dzemdību speciālists,
dr. med.

Rezidenta
vadītājs, dr.
Med.

-

273.

Puķītis

Aldis

Dr.med., Mg.paed.

Asoc.prof.

LU

274.

Purkalne

Gunta

Dr.med.

docents

LU

Iekšķīgo slimību propedeitika I
Ārstniecības ĀPSP
Ambulatorā normālas un patoloģiskas grūtniecības
ginekoloģiskā aprūpe
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Ambulatorā ginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Iekšķīgo slimību propedeitika II
Iekšķīgās slimības I
Iekšķīgās slimības II
Iekšķīgās slimības V
Klīniskā prakse III
Klīniskā prakse V
Mācību prakse iekšķīgajās slimībās
Ārstniecības ĀPSP
Gastroenteroloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Gastroenteroloģija
(apakšprogrammas vadītājs)
Programma Medicīna, apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Kardioloģija
Medicīniskais uzturs akūtu slimību ārstēšanā
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Pacientu aprūpe internā medicīnā II
Māszinību PBSP
Doktorantu vadītājs Medicīnas un farmācijas DSP
Iekšķīgās slimības II
Iekšķīgās slimības V
Klīnsikā prakse IV
Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Staru terapija un onkoloģija I;
Staru terapija un onkoloģija II
Radiogrāfijas PBSP
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275. Purviņa

Skaidrīte

Dr.

docente

LU

276. Purviņa

Jolanta

Ārsts radiologs
diagnosts

Rezidenta
vadītājs

-

Maija

Ārsts

Pasniedzējs

-

277.

Radziņa

Onkoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Internā medicīna
Onkoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Ļaundabīgo audzēju stadijas noteikšanas procedūra
Ļaundabīgo audzēju etioloģija, epidemioloģija, skrīnings un
profilakse
Ļaundabīgo audzēju terapija: ķirurģiskā ārstēšana, staru
terapija, ārstēšana ar pretvēža līdzekļiem
Psihosociālie vēža aspekti, pacientu izglītošana, bioētika,
juridiskie un ekonomiskie jautājumi
Vēža slimnieku rehabilitācija
Plaušu vēzis un mezotelioma
Gastrointestināli audzēji
Ļaundabīgi ginekoloģiski jaunveidojumi
Krūts vēzis
Urogenitālie ļaundabīgie audzēji
Galvas un kakla audzēji
Sarkomas, ādas vēži un endokrīnie vēži
Ļaundabīgi CNS un nezināmas primāras lokalizācijas
audzēji
Klīniskā izpēte un statistika
Biežāk sastopamās vēža formas
Hematoloģiskas ļaundabīgas slimības
Programma Medicīna, apakšprogramma Onkoloģija
ķīmijterapija
Acs anatomija un fizioloģija
Ievads acu slimībās
Acs farmakoloģija
Optometrijas BSP
Acu slimības un farmakoterapija
Optometrijas PMSP
Neiroradioloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Diagnostiskā
radioloģija
Radioloģiskā anatomija I;
Radioloģiskā anatomija II
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Radiogrāfijas PBSP
278.

Raiska

Dita

Mg.sc.sal./
Bērnu aprūpes māsa

Pasniedzējs

LU RMK
docents

279.

Rašals

Īzaks

Dr.habil.biol.

profesors

LU

280.

Raudova

Ineta

Mg.ves.zin.

pasniedzējs

-

281.

Remberga

Silvija

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

282.

Rezeberga

Dace

Dr.med.

Profesors

RSU

283.

Riekstiņa

Una

Dr.biol.

Asoc.prof.

LU

Bērna aprūpe hronisku un akūtu saslimšanu gadījumā
Specialitāti nodrošinošā prakse
Klīniskā prakse III
Bērna aprūpe
Māszinību PBSP
Ģenētika pamati
Ārstniecības ĀPSP
Klīniskās aprūpes pamati (prakse)
Ārstniecības ĀPSP
Pediatrija I
Pediatrija II
Klīniskā prakse III
Ārstniecības ĀPSP
Bērnu reimatoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Pediatrija
(apakšprogrammas vadītāja)
Uztura regulācijas pamatprincipi sievietēm dažādos dzīves
periodos
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Biofarmācija
Farmācijas maģistra studiju programma
Medicīniskā mikrobioloģija. Imunoloģija
Farmaceitiskā šūnas bioloģija
Zāļu vielu metabolisms
Molekulārā farmācija
Farmācijas bakalaura studiju programma

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Promocijas eksāmens farmācijas apakšnozarē
Promocijas eksāmens farmaceitiskajā angļu valodā
Doktorantu vadītāja
Medicīnas un farmācijas DSP
284.

Rinka

Irēna

Ārsts pediatrs

pasniedzējs

-

Normālā anatomija I
Pediatrija I
Pediatrija II
Klīniskā prakse III
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285.

Roja

Ženija

Dr.med.

286.

Romanovskis

Zenons

287.

Rostoka

288.

LU

Ārsts onkoloģija
ginekologs

Asoc.prof.
Vad.
pētnieks
Rezidenta
vadītājs

Evita

Ārsts

pasniedzējs

-

Rozenberga

Silva

Ārsts otolaringologs

Rezidenta
vadītājs

-

289.

Rozentāle

Olga

Mg.paed.

Pasniedzējs

-

290.

Rubana

Inta Māra

Dr.biol.

Profesors

291.

Rubins

Andris

Dr.habil.med.

Profesors

Sporta
pedagoģijas
akadēmija
LU

292.

Rubins

Silvestrs

Dr.med.

Docents

LU

-

Ārstniecības ĀPSP
Pediatrija
Programma Medicīna, apakšprogramma Pediatrija
Arodveselība un drošība darbā
Farmācijas MSP
Onkoginekoloģija
Programma Medicīna apakšprogramm Onkoloģija ķīmijterapija
Programma Medicīna apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Bioķīmijas pamati
Ārstniecības ĀPSP
Otorinolaringoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Vispārīgā patofizioloģija un farmakoloģija
Radiogrāfijas PBSP
Uzturs fiziskā un garīgā slodzē
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Dermatoveneroloģija
Ārstniecības ĀPSP
Dermatoloģija- propedeitika
Dermatoveneroloģija I
Dermatoveneroloģija, ietverot zinātniski praktiskā darba
izstrādi
Dermatoveneroloģija II
Dermatoveneroloģija III
Programma Medicīna, apakšprogramma Dermatoveneroloģija
(apakšprogrammas vadītājs)
Dermatoveneroloģija
Ārstniecības ĀPSP
Dermatoloģija- propedeitika
Dermatoveneroloģija I
Dermatoveneroloģija, ietverot zinātniski praktiskā darba
izstrādi
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293.

Ruciņš

Mārtiņš

Dr.sc.ing.

Asoc.prof.

LLU

294.

Rudzāts

Agris

Ārsts

Pasniedzējs

-

295.

Rugāja

Zinta

Mg.biol.

-

296.

Rumba Rozenfelde

Ingrīda

Dr.habil.med.

Stundu
pasniedzēja
profesors

LU

Dermatoveneroloģija II
Dermatoveneroloģija III
Programma Medicīna, apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu ražošanas organizācija
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Ķirurģija
Mācību prakse ķirurģijā
Ārstniecības ĀPSP
Vispārējā ķirurģija I
Vispārējā ķirurģija II
Ķirurģija I
Ķirurģija II
Programma Medicīna, apakšprogramma Ķirurģija
Sociālā farmācija
Farmācijas maģistra studiju programma
Pediatrija I
Pediatrija II
Klīniskā prakse III
Doplomdarbs
Gala pārbaudījums ārstniecībā
Ārstniecības ĀPSP
Bērnu infekciju slimības
Bērnu reimatoloģija
Pētījuma projekts
Programma Medicīna, apakšprogramma Pediatrija
(apakšprogrammas vadītāja)
Bērnu un pusaudžu uzturs
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Doktora studiju padomes locekle, Pediatrijas
apakšnozares vadītāja, Doktorantu vadītāja
297.

Rutka

Elita

Mg.paed.

Pasniedzējs

PSMK

Medicīnas un farmācijas DSP
Radiogrāfijas specialitāte un ētiskie pamatprincipi;
Pacientu aprūpe radioloģijā I;
Pacientu aprūpe radioloģijā II
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298.

Ruža

Ilze

Mg.philol.

lektors

LU

299.

Sakne

Antra

Dr.oec.

Docents

LU

300.

Sakne

Sigita

Mg.sc.sal.,
Internās aprūpes
māsa

Pasniedzējs

-

301.

Saleniece

Kristīne

Dr.pharm.

docente

LU

Skeleta radiogrāfija, projekciju mācība I;
Skeleta radiogrāfija, projekciju mācība II;
Kursa darbs pacienta aprūpē radioloģijā;
Kursa darbs radiogrāfijā;
Prakse I;
Prakse II;
Prakse III
Pētniecība
Radiogrāfijas PBSP
Angļu valoda farmaceitiem I
Angļu valoda farmaceitiem II
Farmācijas bakalaura studiju programma
Svešvaloda specialitātē
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Uzņēmējdarbības pamati
Radiogrāfijas PBSP
Pētniecības metodes māszinībās
Ekonomikas pamati
Uzņēmumu dibināšana un vadība veselības aprūpē
Bakalaura darbs
Farmakoekonomikas pamati
Māszinību PBSP
Veselības ekonomika
Veselības vadības sistēma
Ekonomikas teorijas pamati
Māszinību MSP
Doktorantu vadītāja
Medicīnas un farmācijas DSP
Pacientu aprūpe internā medicīnā II
Klīniskā prakse I
Klīniskā prakse II
Klīniskā prakse III
Terapija
Māszinību PBSP
Zāļu formu dizains
Farmācijas maģistra studiju programma
Zāļu formu tehnoloģija
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302.

Sapats

Valdis

Ārsts traumatologs
ortopēds

Rezidenta
vadītājs

-

303.

Sauka

Melita

Dr.med.

Lektors

LU

304.

Savenko

Sergejs

Dipl.ārsts

pasniedzējs

-

305.

Seimane

Sandra

Ārsts

Pasniedzējs

-

306.

Selga

Tūrs

Dr.biol.

Asoc.prof.

LU

307.

Selga

Guntars

Dr.med.

Docents

RSU

308.

Semeņuks

Vladislavs

Ārsts ķirurgs

Rezidenta
vadītājs

-

309.

Sīpols

Jānis

Dr.med.

Profesors

LU

Farmakognozija
Ārstniecisko vielu biosintēze augos
Farmācijas bakalaura studiju programma
Traumatoloģija
Programma Medicīna apakšprogramm Ģimenes medicīna
Zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un
novērtēšana
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Medicīnas vēsture un ētika
Medicīnas vēsture II
Ārstniecības ĀPSP
Vispārīgā patofizioloģija un farmakoloģija;
Imunopatoloģija un radioloģiskā farmakoloģija
Radiogrāfijas PBSP
Ievads šūnu bioloģijā
Ārstniecības ĀPSP
Uzturs un mutes veselība
Uztures un vielmaiņas novērtēšana
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Ambulatorā ķirurģija
Programma Medicīna apakšprogramm Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramm Dermatoveneroloģija
Statistika
Farmācijas maģistra studiju programma
Iekšķīgās slimības III
Iekšķīgās slimības V
Atkarības klīniskie aspekti
Uzvedības medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Uztura psiholoģija un neirotiskie ēšanas traucējumi
Uztura uzņemšanas un ķermeņa svara neirobioloģija
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne

Statistika
Māszinību PBSP
Uzvedības medicīna
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Māszinību MSP
Biomedicīnas statistika
Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Medicīnas nozares, Sabiedrības veselības apakšnozares
vadītājs
310.

Sjakste

Nikolajs

Dr.habil.biol.

Profesors

LU

Medicīnas un farmācijas DSP
Bioķīmija I
Bioķīmija II
Farmācijas bakalaura studiju programma
Bioķīmijas pamati
Medicīnas bioķīmija
Diplomdarbs
Iedzimtas slimības
Ārstniecības ĀPSP
Bioķīmija
Optometrijas BSP
Modernās biomedicīnas tehnoloģijas

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Medicīnas nozares Medicīniskās bioķīmijas
apakšnozares vadītājs, doktorantu vadītājs
311. Slava

Eižens

Dr.biol.

docents

LU

312.

Smeltere

Zane

Ārsts nefrologs

Rezidenta
vadītājs

-

313.

Smiltens

Ivars

Dipl.ārsts

pasniedzējs

-

Medicīnas un farmācijas DSP
Bioloģija
Optometrijas BSP
Nefroloģija
Programma Medicīna apakšprogramm Onkoloģija ķīmijterapija
Programma Medicīna apakšprogramm Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramm Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogrammSporta medicīna
Programma Medicīna apakšprogramm Kardioloģija
Programma Medicīna apakšprogramm Nefroloģija
Uroloģija
Ārstniecības ĀPSP
Uroloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Neiroķirurģija

52

314.

Sokolovska

Jeļizaveta

Ārsts

pasniedzējs

-

315.

Solomatins

Igors

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

Programma Medicīna, apakšprogramma Ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Krūšu kurvja ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Traumatoloģija un
ortopēdija
Programma Medicīna, apakšprogramma Asinsvadu ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Uroftiziatrija
Uroloģija I
Uroloģija II
Uroloģija III
Uroloģija IV
Programma Medicīna, apakšprogramma Uroloģija
Bioķīmijas pamati
Ārstniecības ĀPSP
Oftalmoloģija
Ārstniecības ĀPSP
Diagnostikas metodes oftalmoloģijā
Vitreoretinālā patoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Oftalmoloģija

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
316.

Sondore

Antoņina

Ārsts anesteziologs
reanimatologs

Rezidenta
vadītājs, dr.
Hab. Med.,

-

317.

Sosārs

Vilnis

Ārsts onkologs

Rezidenta
vadītājs

-

Doktorantu vadītājs
Medicīnas un farmācijas DSP
Vispārējā anestezioloģija
Anestēzija transplantoloģija
Orgānu donora aprūpe
Ambulatorā pacienta aprūpe
Programma Medicīna apakšprogramma Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Onkoloģija
Programma Medicīna apakšprogramm Onkoloģija ķīmijterapija
Programma Medicīna apakšprogramm Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramm Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogrammSporta medicīna
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Paliatīvā aprūpe
Algoloģija
Programma Medicīna apakšprogramm Onkoloģija ķīmijterapija
318.

Spuņģis

Voldemārs

Dr.biol.

319.

Stāka

Aiga

320.

Stramkale

321.

Strazda

LU

Parazitoloģija
Ārstniecības ĀPSP

Dr.med.

Asoc.prof.,
Vadošais
pētnieks
Docents

LU

Ligita

Dr.paed.

Docents

LU

Gunta

Dr.biol.

Asoc.prof.

LU

Iekšķīgo slimību propedeitika I
Iekšķīgo slimību propedeitika II
Klīniskā prakse I
Ārstniecības ĀPSP
Psiholoģijas un pedagoģijas pamati
Radiogrāfijas PBSP
Patfizioloģija. Slimību izcelsmes mehānismi
Farmācijas bakalaura studiju programma
Vispārējā patoloģija I
Vispārējā patoloģija II
Orgānu un sistēmu patoloģija I
Orgānu un sistēmu patoloģija II
Ārstniecības ĀPSP

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Promocijas eksāmens farmācijas apakšnozarē
Promocijas eksāmens farmaceitiskajā angļu valodā

322.

Strazdiņš

Jānis

Dr.med.

pasniedzējs

-

323.

Strīķe

Eva

Ārsts anesteziologs
reanimatologs,
dr.med

Rezidenta
vadītājs, dr
med.

-

324.

Strode

Iveta

Mg.uzņēmējdarbības
vad., Mg.paed.

pasniedzējs

-

Dokora studiju padomes locekle, sekretāre, doktorantu
vadītāja
Medicīnas un farmācijas DSP
Narkoloģija
Ārstniecības ĀPSP
Kardioreanimācija
Anestēzija kardioķirurģijā
Programma Medicīna apakšprogramma kardioloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Kardioķirurģija
Klīniskās aprūpes pamati (prakse)
Ārstniecības ĀPSP

54

325.

Svece

Artis

Mg.phil.

lektors

LU

326.

Svirskis

Šimons

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

327.

Šantare

Daiga

Pētnieks

LU

328.

Šavlovskis

Jānis

Ārsta grāds, maģistra
grāds biznesa vad.
Ārsts

pasniedzējs

-

329.

Šķesters

Andrejs

Dr.biol.

Asoc.prof.

RSU

330.

Šmate

Inga

Mg.med.

Lektors

LU

331.

Šmitiņš

Ojārs

Ārsts

Pasniedzējs

332. Švede

Aiga

Dr.fiz.

Docents

LU

333.

Immanuels

Dr.habil.med.

Profesors

LU

Taivans

Ētika
Ārstniecības ĀPSP
Farmakoloģija un farmakoterapija I
Farmakoloģija un farmakoterapija II
Informātika. Datu bāzes.
Farmācijas bakalaura studiju programma
Farmakoloģija I
Farmakoloģija II
Ārstniecības ĀPSP
Praktiskā informātika – statistikas programmas
Māszinību PBSP
Uzturzinātnes pamati
Ārstniecības ĀPSP
Normālā anatomija III
Normālā anatomija IV
Ārstniecības ĀPSP
Skābekļa atvasinājumu un brīvo radikālu bioķīmiskie
aspekti
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Uzturpolitika un uzturzinātne
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Radiogrāfija pediatrijā
Radiogrāfijas PBSP
Binokulārā redze
Optometrijas BSP
Redzes treniņi
Binokulārās redzes traucējumi
Klīniskā prakse I
Klīniskā prakse III
Optometrijas PMSP
Vispārējā patoloģija I
Vispārējā patoloģija II
Orgānu un sistēmu patoloģija I
Orgānu un sistēmu patoloģija II
Ārstniecības ĀPSP
Vispārējā patoloģija
Optometrijas BPS
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Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Doktora studiju padomes priekšsēdētājs, Medicīnas
nozares Patoloģijas un Normālās fizioloģijas
apakšnozares vadītājs, doktorantu vadītājs
Medicīnas un farmācijas DSP
334.

Tirāns

Edgars

Ģimenes ārsts

Rezidenta
vadītājs

-

Ģimenes medicīna I, II, III, IV
Programma Medicīna apakšprogramm Ģimenes medicīna

335.

Tolmane

Ieva

Dr.med.

Docents

LU

Infekcijas I
Infekcijas II
Ārstniecības ĀPSP
Infekcijas
Māszinību PBSP

336.

Toma

Agita

Ārsts
ftiziopneimonologs

Rezidenta
vadītājs

-

Ftiziatrija
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

337.

Tračevska

Tatjana

Dr.biol.

Asoc.prof.

LU

338.

Tračuma

Jolanta

Ārsts

pasniedzējs

-

339.

Tračuma

Māra

Mg.paed.

Pasniedzējs

PSMK

340.

Trapencieris

Pēteris

Dr.chem.

Pasniedzējs

-

341.

Trēziņa

Ieva

Ārsts oftalmologs

Rezidenta
vadītājs, dr.
Med.,

-

Medicīna apakšprogramm Ģimenes medicīna
Medicīna apakšprogramm Internā medicīna
Medicīna apakšprogramm Sporta medicīna
Medicīna apakšprogramm Onkoloģīja ķīmijterapija
Medicīna apakšprogramm Ftiziopneimonoloģija

Mikrobioloģija I
Mikrobioloģija II
Imunoloģija
Jaunākās diagnostikas metodes medicīniskajā
mikrobioloģijā
Ārstniecības ĀPSP
Normālā anatomija I
Ārstniecības ĀPSP
Radiogrāfijas specialitāte un ētiskie pamatprincipi
Radiogrāfijas PBSP
Jaunu zāļu vielu radīšanas stratēģija
Farmācijas maģistra studiju programma
Oftalmoloģija
Acs priekšējās daļas patoloģija
Katarakta , glaukoma
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Izmeklēšanas metodes oftalmoloģijā
Acs traumas
Programma Medicīna apakšprogramma oftalmoloģija
Oftalmoloģija
Programma Medicīna apakšprogramm Ģimenes medicīna
342.

Trokša

Anita

Mg.ves.zin.

343.

Tunne

Ineta

344.

Utehina

345.

Vabels

-

Dr.psych.

Stundu
pasniedzēja
pasniedzējs

Olga

Dr.med.

Docents

LU

Grigorijs

Ārsts

pasniedzējs

-

-

Fizikālā, rehabilitācijas un sporta medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Psiholoģija
Ārstniecības ĀPSP
Vizuālā diagnostika
Ārstniecības ĀPSP
Staru terapija
Programma Medicīna, apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Onkoloģija
ķīmijterapija
Adjuvantterapija onkoloģijā
Programma Medicīna, apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Galvas un kakla ļaundabīgo audzēju staru terapija
Centrālās nervu sistēmas ļaundabīgo audzēju ārstēšana
Krūškurvja orgānu audzēju staru terapija
Krūts vēža staru terapija
Gremošanas orgānu sistēmas audzēju staru terapija
Urīnizvadorgānu un vīrieša dzimumorgānu ļaundabīgo
audzēju staru terapija
Sievietes dzimumorgānu ļaundabīgo audzēju ārstēšana
Kaulu sistēmas audzēju ārstēšana
Ādas un citu mīksto audu audzēju staru terapija
Paliatīvā staru terapija. Recidīvu un metastāžu staru
terapija. Staru terapija sāpju ārstēšanā
Neonkoloģisko slimību staru terapija
Programma Medicīna, apakšprogramma Terapeitiskā radioloģija
(apakšprogrammas vadītāja)
Doktorantu vadītāja
Medicīnas un farmācijas DSP
Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna
Ārstniecības ĀPSP
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346.

Valdmane

Nora

Ārsts dermatologs
venerologs

Rezidenta
vadītājs

-

Dermatoloģija
Programma Medicīna apakšprogramm Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramm Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramm Sporta medicīna
Programma Medicīna apakšprogramm Dzemdnieciba
ginekoloģīja
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Propedeitika dermatoloģijā
Programma Medicīna apakšprogramma Dermatoveneroloģija

347. Valeiņa
348.

Ventiņš

Jānis

Ārsts pediatrs,
Mg.optometrija
Mg.pharm.

349.

Vēverbrants

Egīls

Ārsts

pasniedzējs

-

350.

Vīberga

Ilze

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

351.

Vīgants

Armands

Dr.biol.

Lektors

LU

352.

Vikmanis

Uldis

Dr.habil.med.

Profesors

LU

Sandra

stundu pasn.

-

Zin. asistents

LU

Acs slimības bērniem
Optometrijas PMSP
Ģenētika
Farmācijas bakalaura studiju programma
Iekšķīgās slimības IV
Iekšķīgās slimības V
Klīniskā prakse IV
Klīniskā prakse V
Ārstniecības ĀPSP
Sievietes un ģimenes seksuālās un reproduktīvās veselības
aprūpe
Ārstniecības ĀPSP
Ginekoloģiskā endokrinoloģija
Pētniecības darba izstrāde un aizstāvēšana, praktizēšana
specialitātē, eksāmens specialitātē
Programma Medicīna, apakšprogramma Dzemdniecības un
ginekoloģija
Cilvēka bioķīmija un molekulārā bioloģija
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Klīnsikā prakse IV
Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna
Ārstniecības ĀPSP
Staru terapija un onkoloģija I;
Staru terapija un onkoloģija II
Radiogrāfijas PBSP

Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
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Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Medicīnas nozares Onkoloģijas un hematoloģijas
apakšnozares vadītājs, doktorantu vadītājs
353.

Vīksna

Arnis

HC Medicīnas goda
doktors, Dr.med.

Profesors

LU

Medicīnas un farmācijas DSP
Farmācijas vēsture
Farmācijas bakalaura studiju programma
Medicīnas vēsture un ētika
Medicīnas vēsture II
Ārstniecības ĀPSP
Medicīnas vēsture

Māszinību PBSP
Promocijas eksāmens medicīnas apakšnozarē
Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā
Medicīnas nozares, Medicīnas vēstures apakšnozares
vadītājs
Doktorantu vadītājs
Medicīnas un farmācijas DSP
354.

Vīksna

Artūrs

Dr.chem.

Profesors

LU

355.

Vīksna

Laura

Mg.sc.sal.

Pasniedzējs

-

Pārtikas ķīmija
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Pētniecības metodes māszinībās
Vispārīgā psiholoģija
Garīgās saslimšanas
Pacientu aprūpe garīgo saslimšanu gadījumā
Pacientu aprūpes psihosociālie aspekti
Māszinību PBSP

Māsu prakses ētika
356.

Vjaters

Egils

Dr.med.

Asoc.prof.

LU

Māszinību MSP
Uroloģija
Ārstniecības ĀPSP
Uroloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Neiroķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Krūšu kurvja ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Traumatoloģija un
ortopēdija
Programma Medicīna, apakšprogramma Asinsvadu ķirurģija
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Programma Medicīna, apakšprogramma Dzemdniecība un
ginekoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna, apakšprogramma Dermatoveneroloģija
Uroftiziatrija
Uroloģija I
Uroloģija II
Uroloģija III
Uroloģija IV
Programma Medicīna, apakšprogramma Uroloģija
(apakšprogrammas vadītājs)
357.

Vogt

Klaus
Hermann
Franz

Dr.habil.med.

viesprofesors

-

Otorinolaringoloģija
Ārstniecības ĀPSP

ORL ārsta prakse/ rotācija apmaiņas programmās
Programma Medicīna, apakšprogramma Otolaringoloģija

358.

Vrubļevska

Kristīne

Dr.pharm.

Pētnieks

LU

359.

Wiedemann

R.A.W.

Dr.habil.med.

viesprofesors

-

360.

Zabunova

Milāna

Dipl.ārsts

pasniedzējs

-

361.

Zagorska

Jeļena

Dr.sc.ing.

Docents

LLU

362.

Zariņš

Zigurds

Dr.med.

Docents

RSU

363.

Zeidaka

Linda

Ārsts

pasniedzējs

-

Informācijas un konsultatīvā darbība farmācijas jomā
Zāļu saderība un blakus efekti
Farmācijas maģistra studiju programma
Dzemdniecība
Ginekoloģija
Ārstniecības ĀPSP
Iekšķīgo slimību propedeitika I
Iekšķīgo slimību propedeitika II
Iekšķīgās slimības I
Iekšķīgās slimības II
Iekšķīgās slimības V
Klīniskā prakse II
Mācību prakse iekšķīgajās slimībās
Ārstniecības ĀPSP
Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produkti
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Uzturpolitika un uzturzinātne
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Ķirurģijas elementi
Ķirurģija
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Mācību prakse ķirurģijā
Ārstniecības ĀPSP
Vispārējā ķirurģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ķirurģija
364.

Zemberga

Maija

Ārsts anesteziologs
reanimatologs

Rezidenta
vadītājs

-

Anestēzija dzemdniecībā
Programma Medicīna apakšprogramma Anestezioloģija un
reanimatoloģija

365.

Zemītis

Andris

Ārsts osteopāts

Rezidenta
vadītājs

-

366.

Zemmers

Juris

Ārsts
gastroenterologs

Rezidenta
vadītājs

-

Osteopātijas koncepcija un filozofija
Strukturālā osteopātija
Kraniālā osteopātija
Neiroveģetatīvā osteopātija
Miofasciālā osteopātija
Osteopātiskā diagnostika
Somatoviscerālās un viscerosomatiskās disfunkcijas
koncepcijas, 3 diafragmas
Embrioloģija, histoloģija
Ārstnieciskā fizkultūra
Osteopātiskā diagnostika un ārstēšana
Limfātiskā sistēma, ārstēšanas metodoloģija
Pediatrija, osteopātiskā diagnostika un ārstēšana
Neiroloģija, osteopātiskā diagnostika un ārstēšana
Stomatoloģija, ortodontija
Osteopātiskā pieeja dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.
Multiplu traumu pacientu ārstēšan.
Posturoloģija
Radioloģija viscerālajā osteopātijā.
Programma Medicīna, apakšprogramma Osteopātija
Gastroenterologija
Programma Medicīna apakšprogramma Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Internā medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Sporta medicīna
Programma Medicīna apakšprogramma Onkoloģija
ķīmijterapija
Programma Medicīna apakšprogramma Kardioloģija
Programma Medicīna apakšprogramma Gastroenteroloģija
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367.

Zepa

Daina

Mg.med.

Lektors

RSU

368.

Zute

Maija

Mg.ves.zin.

Pasniedzējs

-

369.

Zviedre

Egita

Dr.biol.

lektore

LU

370.

Zvirgzdiņš

Vitālijs

Ārsts asinsvadu
ķirurgs, Dr. med.

Rezidenta
vadītājs

-

371.

Žarinovs

Sergejs

Ārsts ķirurgs

Rezidenta
vadītājs

-

372.

Žarkovs

Valērijs

Dr.med.

Docents

LU

373.

Žileviča

Aija

Dr.habil.med.

Profesors

LU

Uzturs gados veciem cilvēkiem
Starpaugstskolu maģistra studiju programma Uzturzinātne
Neatliekamā palīdzība un katastrofu medicīna
Radiogrāfijas PBSP
Botānika
Farmācijas bakalaura studiju programma
Asinsvadu ķirurģija
Programma Medicīna apakšprogramm Ģimenes medicīna
Programma Medicīna apakšprogramm Ķirurģija
Programma Medicīna apakšprogramm Asinsvadu ķirurģija
Programma Medicīna apakšprogramm Traumatoloģija un
ortopēdija
Ķirurģija
Programma Medicīna apakšprogramm Ķirurģija
Programma Medicīna apakšprogramm Asinsvadu ķirurģija
Programma Medicīna apakšprogramm Traumatoloģija un
ortopēdija
Dzemdniecība
Ginekoloģija
Klīniskā prakse III
Ārstniecības ĀPSP
Ginekoloģija
Programma Medicīna, apakšprogramma Ģimenes medicīna
Mikrobioloģija I
Mikrobioloģija II
Imunoloģija
Ārstniecības ĀPSP
Mikrobioloģija
Optometrijas BSP
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PIELIKUMS Nr.5
N.p.k.

Studiju programma

Iesaistītās nodaļas, katedras, profesoru

Uzdevums

grupas, laboratorijas, institūti

1.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Ārstniecība
(42721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Anatomijas un histoloģijas katedra

MF AHK mērķis ir studiju un pētnieciskās darbības
nodrošināšana,
morfoloģisko
metožu
apgūšana
un
pilnveidošana, kā arī sagatavoto paraugu uzglabāšana,
pētījumu rezultātu publicēšana.
Galvenie uzdevumi:
1. nodrošināt MF anatomijas, histoloģijas, medicīniskās
embrioloģijas un radniecīgu LU studiju programmu ar
studiju kursu izstrādi un realizāciju;
2. nodrošināt MF anatomijas, histoloģijas, medicīniskās
embrioloģijas kursus ar praktiskajai apmācībai
piemērotiem uzskates līdzekļiem un inventāru;
3. nodrošināt studentu un mācībspēku zinātniskos pētījumus;
4. veidot natīvo makro- un mikropreparātu mācību kolekcijas
anatomijā, histoloģijā un medicīniskajā embrioloģijā;
5. veidot anatomijas, histoloģijas un embrioloģijas muzeju
MF AH katedras telpās;
6. sadarboties ar Rīgas slimnīcu un centru darbiniekiem
slimnieku biopsiju materiāla izvērtēšanā diagnostiski
prognostiskos nolūkos un apmācīt atbilstošo iestāžu
darbiniekus morfoloģiskajai diagnostikai nepieciešamajās
metodēs;
7. regulāri apmācīt rezidentus un ārstus klīniskās histoloģijas
un atbilstošo nozaru speciālistus arī funkcionālās
anatomijas priekšmetos;
8. piedalīties Latvijas Zinātņu Padomes un starptautiskos
zinātniski pētnieciskos grantos un programmās;
9. zinātniskās darbības realizācijā sadarboties ar LU citām
fakultātēm, Latvijas Zinātņu Akadēmiju un citām Latvijas
augstskolām un zinātniski pētnieciskajām iestādēm.
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2.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Ārstniecība
(42721)

Dermatoveneroloģijas katedra

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

3.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Ārstniecība
(42721);
Bakalaura studiju
programma
Farmācija(43725);
Maģistra studiju
programma
Farmācija(45725)
Profesionālā

Farmakoloģijas katedra

Dermatoveneroloģijas katedras darbības mērķis ir nodrošināt
studentiem
augstāko
izglītību
un
sagatavotību
dermatoveneroloģijā un ar to saistītās jomās.
Darbības mērķa īstenošanai Dermatoveneroloģijas katedra
veic šādus uzdevumus:
1. nodrošināt līdzdiploma izglītību dermatoveneroloģijas
nozarē augstākajā profesionālajā izglītības programmā
ārsta grāda iegūšanai, kā arī bakalauru un maģistru
izglītības programmās;
2. piedalās pēcdiploma izglītības (rezidentūras un
doktorantūras) apmācības programmas īstenošanā
dermatoveneroloģijas apakšnozarē;
3. piedalās līdzdiploma un pēcdiploma studiju
programmu izstrādāšanā un pilnveidošanā;
4. veic pētījumus dermatoveneroloģijā un ar to saistītajos
virzienos;
5. sadarbojas studiju un pētniecības jomā ar citām
Latvijas un ārvalstu augstskolām, institūtiem un citām
zinātniskajām un profesionālajām organizācijām un
apvienībām.
Farmakoloģijas katedras darbības mērķis ir akadēmiskā darba
īstenošana farmakoloģijas zinātnes apakšnozarē un ar to
saistītos virzienos.
Darbības mērķa īstenošanai Farmakoloģijas katedra veic
šādus uzdevumus:
1. nodrošina līdzdiploma izglītību farmakoloģijas
apakšnozarē profesionālās ārstu izglītības programmā;
2. nodrošina līdzdiploma izglītību farmakoloģijas un
klīniskās farmakoloģijas apakšnozarēs bakalaura un
maģistra akadēmiskās izglītības programmās;
3. piedalās pēcdiploma izglītības (rezidentūras un
doktorantūras) apmācības programmas īstenošanā
farmakoloģijas apakšnozarē;
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4. piedalās līdzdiploma un pēcdiploma studiju
programmu izstrādāšanā, pilnveidošanā un īstenošanā;
5. veic
fundamentālus
un
lietišķus
pētījumus
farmakoloģijas apakšnozarē un ar to saistītajos
virzienos;
6. sadarbojas studiju un zinātniskās pētniecības jomā ar
citām Latvijas un ārvalstu augstskolām, institūtiem un
citām zinātniskām un profesionālām organizācijām un
apvienībām.

bakalaura studiju
programma
Māszinības(42723)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
studiju programma
Radiogrāfija
(28414)
4.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Ārstniecība
(42721);
Maģistra studiju
programma
Farmācija (45725);
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721);
Profesionālā
bakalaura studiju
programma
Māszinības (42723)

Internās medicīnas katedra

Katedras darbības mērķis ir akadēmiskā darba īstenošana
internās medicīnas zinātnes apakšnozarēs un ar to saistītos
virzienos.
Darba mērķa īstenošanai katedra veic šādus uzdevumus:
1. nodrošina
akadēmiski
izglītotu
speciālistu
sagatavošanu
internās
medicīnas
zinātnes
apakšnozarēs;
2. veic fundamentālus un lietišķus pētījumus internās
medicīnas apakšnozarēs un ar to saistītos virzienos;
3. organizē un veic speciālistu tālākizglītošanu, kā arī
sniedz konsultācijas savas kompetences ietvaros;
4. sadarbojas studiju un zinātniskās pētniecības jomā ar
citām Latvijas un ārvalstu augstskolām, institūtiem un
citām zinātniskām un profesionālām organizācijām un
apvienībām.
Rīcības katedras uzdevumu izpildē:
1. līdzdalība LU ārsta, bakalaura, maģistra un
doktorantūras, kā arī augstākās profesionālās izglītības
programmu izstrādāšanā un izpildē;
2. zinātniskā, pedagoģiskā un metodiskā darba veikšana
un tam nepieciešamo materiāli tehnisko apstākļu un
piemērotas akadēmiskās vides radīšana;
3. ārsta, bakalaura, maģistra, kvalifikācijas, kā arī
promocijas darbu izstrādāšanas nodrošināšana;
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4. vietēju un starptautisku konferenču, semināru un citu
zinātnisku pasākumu organizēšana internās medicīnas
apakšnozarēs un ar to saistītos virzienos.
5.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Ārstniecība
(42721);
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721);
Profesionālā
bakalaura studiju
programma
Māszinības (42723)

Ķirurģijas katedra

Katedras darbības mērķis ir akadēmiskā darba īstenošana
medicīnas zinātnes ķirurģijas apakšnozarē un ar to saistītos
virzienos.
Darbības mērķa īstenošanai katedra veic šādus uzdevumus:
1. nodrošina akadēmiski izglītotu
profesionāļu
sagatavošanu medicīnā;
2. veic fundamentālus un lietišķus pētījumus ķirurģijā
un ar to saistītos virzienos;
3. piedalās
studiju
programmu
izstrādāšanā,
pilnveidošanā un īstenošanā;
4. organizē un veic speciālistu tālākizglītošanu, kā
arī sniedz konsultācijas savas kompetences
ietvaros;
5. sadarbojas studiju un zinātniskās pētniecības jomā
ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām,
institūtiem
un
citām
zinātniskām
un
profesionālajām organizācijām un apvienībām.
Rīcības katedras uzdevumu izpildē:
1. līdzdalība LU augstākās profesionālās izglītības
programmu medicīnā izstrādāšanā un izpildē, un
doktorantu sagatavošanā;
2. zinātniskā, pedagoģiskā un metodiskā darba veikšana
un tam nepieciešamo materiāli tehnisko apstākļu un
piemērotas akadēmiskās vides radīšana;
3. ārsta grāda
kvalifikācijas un promocijas darbu
izstrādāšanas nodrošināšana;
4. vietēju un starptautisku konferenču, semināru
un citu zinātnisku pasākumu organizēšana
ķirurģijā un ar to saistītos virzienos.
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6.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Ārstniecība
(42721);
Bakalaura studiju
programma
Farmācija (43725);

Medicīnas bioķīmijas katedra

Katedras darbības mērķis ir akadēmiskā darba īstenošana
medicīnas zinātnes medicīnas bioķīmijas un medicīnas
ģenētikas apakšnozarēs un ar tām saistītos virzienos.
Darbības mērķa īstenošanai katedra veic šādus uzdevumus:
1. nodrošina
akadēmiski
izglītotu
profesionāļu
sagatavošanu medicīnā un farmācijā;
2. veic fundamentālus un lietišķus pētījumus
medicīnas bioķīmijā, molekulārajā ģenētikā un
molekulārajā farmakoloģijā un ar to saistītos
virzienos;
3. piedalās
studiju
programmu
izstrādāšanā,
pilnveidošanā un īstenošanā;
4. organizē un veic speciālistu tālākizglītošanu, kā
arī sniedz konsultācijas savas kompetences
ietvaros;
5. sadarbojas studiju un zinātniskās pētniecības jomā
ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām,
institūtiem
un
citām
zinātniskām
un
profesionālajām organizācijām un apvienībām.
Rīcības katedras uzdevumu izpildē:
1. līdzdalība LU augstākās profesionālās izglītības
programmu medicīnā, bakalaura un maģistra
programmu farmakoloģijā medicīnā izstrādāšanā un
izpildē, un doktorantu sagatavošanā;
2. zinātniskā, pedagoģiskā un metodiskā darba veikšana
un tam nepieciešamo materiāli tehnisko apstākļu un
piemērotas akadēmiskās vides radīšana;
3. ārsta grāda, farmaceita bakalaura un maģistra grādu
kvalifikācijas, kā arī un promocijas darbu izstrādāšanas
nodrošināšana;
4. vietēju un starptautisku konferenču, semināru
un citu zinātnisku pasākumu organizēšana
medicīnas
bioķīmijā,
molekulārajā
ģenētikā,
molekulārajā farmakoloģijā un ar tām saistītos
virzienos.
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7.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Ārstniecība
(42721);
Bakalaura studiju
programma
Farmācija (43725);

Medicīnas vēstures, pedagoģijas un
ētikas katedra

Katedras darbības mērķis ir akadēmiskā darba īstenošana
medicīnas zinātnes medicīnas pedagoģijas un medicīnas
vēstures apakšnozarēs un ar tām saistītos virzienos.
Darbības mērķa īstenošanai katedra veic šādus uzdevumus:
1. nodrošina akadēmiski izglītotu
profesionāļu
sagatavošanu medicīnā;
2. veic fundamentālus un lietišķus pētījumus
medicīnas pedagoģijā, medicīnas vēsturē un ar to
saistītos virzienos;
3. piedalās
studiju
programmu
izstrādāšanā,
pilnveidošanā un īstenošanā;
4. organizē un veic speciālistu tālākizglītošanu, kā
arī sniedz konsultācijas savas kompetences
ietvaros;
5. sadarbojas studiju un zinātniskās pētniecības jomā
ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām,
institūtiem
un
citām
zinātniskām
un
profesionālajām organizācijām un apvienībām.
Rīcības katedras uzdevumu izpildē:
1. līdzdalība LU augstākās profesionālās izglītības
programmu medicīnā, bakalaura un maģistra
programmu farmācijā un māszinībās izstrādāšanā un
izpildē, kā arī doktorantu sagatavošanā;
2. zinātniskā, pedagoģiskā un metodiskā darba
veikšana un tam nepieciešamo materiāli tehnisko
apstākļu un piemērotas akadēmiskās vides radīšana;
3. ārsta kvalifikācijas, bakalaura, maģistra un
promocijas darbu izstrādāšanas nodrošināšana;
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4. vietēju un starptautisku konferenču, semināru
un citu zinātnisku pasākumu organizēšana
medicīnas pedagoģijā un medicīnas vēsturē un ar to
saistītos virzienos.

8.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Ārstniecība
(42721);

Onkoloģijas katedra

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

9.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
studiju programma
Radiogrāfija
(28414)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Ārstniecība
(42721);
Bakalaura studiju
programma

Patoloģijas katedra

Katedras darbības mērķis ir nodrošināt studentiem augstāko
izglītību un sagatavotību onkoloģijā un hematoloģijā un ar
tām saistītās jomās.
Darbības mērķa īstenošanai katedra veic šādus uzdevumus:
1. nodrošina līdzdiploma izglītību onkoloģijas un
hematoloģijas nozarē augstākajā profesionālajā
izglītības programmā ārsta grāda iegūšanai, kā arī
bakalauru un maģistru izglītības programmās;
2. piedalās pēcdiploma izglītības (rezidentūras un
doktorantūras) apmācības programmas īstenošanā
onkoloģijas un hematoloģijas apakšnozarē;
3. piedalās līdzdiploma un pēcdiploma studiju
programmu izstrādāšanā un pilnveidošanā;
4. veic pētījumus onkoloģijā un hematoloģijā un ar tām
saistītajos virzienos;
5. sadarbojas studiju un pētniecības jomā ar citām
Latvijas un ārvalstu augstskolām, institūtiem un citām
zinātniskajām un profesionālām organizācijām un
apvienībām.
Patoloģijas katedras darbības mērķis ir akadēmiskā darba
īstenošana patoloģijas zinātnes apakšnozarē un ar to saistītos
virzienos.
Darbības mērķa īstenošanai Patoloģijas katedra veic šādus
uzdevumus:
1. nodrošina
līdzdiploma
izglītību
patoloģijas
apakšnozarē profesionālās ārstu izglītības, programmā;
2. nodrošina līdzdiploma izglītību patoloģijas un
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Farmācija (43725);
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

3.

4.
5.
6.

10.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Ārstniecība
(42721);
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Pediatrijas katedra

patoloģiskās fizioloģijas apakšnozarē bakalaura un
maģistra akadēmiskās izglītības programmās;
piedalās pēcdiploma izglītības (rezidentūras un
doktorantūras) apmācības programmas īstenošanā
patoloģijas apakšnozarē;
piedalās līdzdiploma un pēcdiploma studiju
programmu izstrādāšanā, pilnveidošanā un īstenošanā;
veic fundamentālus un lietišķus pētījumus patoloģijas
apakšnozarē un ar to saistītajos virzienos;
sadarbojas studiju un zinātniskās pētniecības jomā ar
citām Latvijas un ārvalstu augstskolām, institūtiem un
citām zinātniskām un profesionālām organizācijām un
apvienībām.

Pediatrijas katedras darbības mērķis ir nodrošināt studentiem
augstāko izglītību un sagatavotību pediatrijā un ar to saistītās
jomās.
Darbības mērķa īstenošanai Pediatrijas katedra veic šādus
uzdevumus:
1. nodrošināt līdzdiploma izglītību pediatrijas nozarē
augstākajā profesionālajā izglītības programmā ārsta
grāda iegūšanai, kā arī bakalauru un maģistru
izglītības programmās;
2. piedalās pēcdiploma izglītības (rezidentūras un
doktorantūras) apmācības programmas īstenošanā
pediatrijas apakšnozarē;
3. piedalās līdzdiploma un pēcdiploma studiju
programmu izstrādāšanā un pilnveidošanā;
4. veic pētījumus pediatrijā un ar to saistītajos virzienos;
sadarbojas studiju un pētniecības jomā ar citām Latvijas un
ārvalstu augstskolām, institūtiem un citām zinātniskajām un
profesionālām organizācijām un apvienībām.
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11.

12.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Ārstniecība
(42721)

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Ārstniecība
(42721);

LU MF eksperimentālās ķirurģijas
centrs

LU MF sociālās pediatrijas centrs

Centra darbības mērķis ir īstenot jaunu darba formu un
metožu ieviešanu, izstrādi un pielietošanu neiroķirurģijas,
traumatoloģijas, ortopēdijas, plastiskās ķirurģijas, asinsvadu
ķirurģijas problēmu risināšanā; veikt studentu un pēcdiploma
speciālistu apmācību medicīnas, bioloģijas un fizikas,
matemātikas specialitātēs un zinātnisko darbību.
Centra galvenie uzdevumi un funkcijas:
1. radīt jaunu ķirurģiski orientētu medicīnas un eksakto
zinātņu speciālistu apmācības vietu Latvijas
Universitātē;
2. izveidot profesionāli zinātniski praktisku pedagoģisku
komandu, kas spētu ieinteresēt, iemācīt praktiski
profesionāli darboties, zinātniski domāt, apkopot,
izvērtēt un noformēt savu priekšmetu – ķirurģiju
3. apmācības ciklu ietvert studiju programmās: medicīna,
bioloģija, fizika, matemātika u.c. kā ”B” kursu;
4. vadīt zinātniskos darbus studentu un pēcdiploma
apmācības speciālistiem medicīnas, bioloģijas un
fizikas, matemātikas specialitātēs;
5. izstrādāt un aprobēt jaunas metodes ķirurģijā,
koncentrējoties uz visdažādākajām tās nozarēm;
6. organizēt visdažādākā līmeņa nodarbības, seminārus,
simpozijus, konferences, praktikumus;
7. cieši
sadarboties
ar
medicīniskajām
komercsabiedrībām jaunu instrumentu, aparatūras
pielietošanas apmācībā.
LU MF SPC ir LU MF ārstnieciska un izglītojoša
struktūrvienība, kas īsteno jaunu darba formu un metožu
ieviešanu un pielietošanu agrīnā bērnu medicīniska,
psiholoģiska un pedagoģiska rakstura problēmu konstatēšanā
un bērnu atveseļošanā, kā arī veic medicīnas, psiholoģijas
studentu, šo specialitāšu darbinieku un bērnu vecāku
apmācību, sekmējot bērna attīstībai labvēlīgas vides
nodrošināšanu ģimenē un skolā.
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Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Profesionālā
bakalaura studiju
programma
Māszinības (42723)

Centra galvenie uzdevumi un funkcijas:
1. ieviest un pielietot jaunas interdisciplināras darba
formas un metodes agrīnā bērnu problēmu
konstatēšanā un bērnu atveseļošanā, kas sekmētu
invalīdu
skaita
samazināšanos
speciālajās
audzināšanas iestādēs un problēmu bērnu harmonisku
integrāciju vispārizglītojošajās skolās, nodrošinot
medicīnisku atveseļošanu, kā arī attīstībai labvēlīgas
pedagoģiskas un psiholoģiskas vides nodrošināšanu
ģimenē un skolā;
2. organizēt profesionālās studiju programmas, lai
apmācītu medicīnas, pedagoģijas un psiholoģijas
fakultāšu studentus un šo specialitāšu darbiniekus;
3. organizēt skolotāju, medicīnas darbinieku, psihologu
un problēmu bērnu vecāku apmācību (kursus, lekcijas,
seminārus, praktikumus u.c.), lai sekmētu problēmu
bērnu sekmīgu integrāciju vispārizglītojošajās skolās;
4. paralēli ārstniecības un pedagoģiskajam darbam veikt
sociālas pediatrijas problēmu pētījumus un sekmēt
sociālās pediatrijas zinātnes attīstību Latvijā;
5. akadēmiski, metodiski un organizatori sekmēt, atbalstīt
un pārraudzīt interdisciplināru agrīnās diagnostikas un
atveseļošanas sociālās pediatrijas centru izveidi
Latvijas novados;
6. attīstīt sadarbību ar ārvalstu sociālās pediatrijas
centriem, izmantojot citu zemju pieredzi problēmu
bērnu veiksmīgā integrācijā sabiedrībā kā arī paužot
savu pētījumu rezultātus un atziņas starptautiskajā
akadēmiskajā apritē.
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13.

Bakalaura studiju
programma
Farmācija (43725)
Maģistra studiju
programma
Farmācija (45725)

LU MF Rutas Mucenieces profesora
grupa

Profesora grupas darbības mērķis ir akadēmiskā darba
īstenošana visās farmācijas zinātnes apakšnozarēs un ar tām
saistītos virzienos.
Darbības mērķa īstenošanai profesora grupa veic šādus
uzdevumus:
1. nodrošina akadēmiski izglītotu profesionāļu sagatavošanu
farmācijā;
2. veic fundamentālus un lietišķus pētījumus farmācijas
zinātnē un ar to saistītos virzienos;
3. izstrādā un uzlabo farmācijas studiju programmas un tās
īsteno;
4. sniedz konsultācijas savas kompetences ietvaros
farmaceitu tālākizglītības kursu organizētājiem;
5. sadarbojas studiju un zinātniskās pētniecības jomā ar
citām Latvijas un ārvalstu augstskolām, institūtiem un
citām zinātniskām un profesionālajām organizācijām un
apvienībām.
Rīcības profesora grupas uzdevumu izpildē:
1. Nodrošina BSP kursu realizāciju 50 KP apjomā no
programmas 120 KP:
Praktiskā farmācija
Medicīniskā mikrobioloģija.Imunoloģija
Farmakognozija
Zāļu vielas
Farmakokinētika
Farmaceitiskā šūnas bioloģija
Farmaceitiskā mikrobioloģija
Klīniskā farmācija
Uztura bagātinātāji
Zāļu formu tehnoloģija
Molekulārā farmācija
Ģenētika
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Informātika. Datu bāzes
Zāļu vielu metabolisms
Ārstniecisko vielu biosintēze augos
Bakalaura darbs
2. Nodrošina MSP kursu realizāciju 59 KP apjomā no
programmas 80 KP:
Farmaceitiskā prakse
Maģistra darbs
Sociālā farmācija
Informācijas un konsultatīvā darbība farmācijas jomā
Biofarmācija
Zāļu formu dizains
Jaunu zāļu vielu radīšanas stratēģija
Zāļu saderība un blakus efekti
Profesionālo darbību reglamentējošie normatīvie akti.
Profesionālā ētika.
3. Vada doktorantus farmācijas zinātnes apakšnozarēs un
nodrošina promocijas darbu izstrādāšanu.
4. Veic programmu akreditācijai nepieciešamos pasākumus,
sagatavo ikgadējos pašnovērtējumus;
5. Veic fundamentālus un lietišķus pētījumus visās farmācijas
apakšnozarēs un ar tām saistītajos virzienos;
6. Sadarbojas studiju un zinātniskās pētniecības jomā ar citām
Latvijas un ārvalstu augstskolām, institūtiem un citām
zinātniskām un profesionālām organizācijām un apvienībām.
7. Organizē prakses aptiekās farmācijas maģistru studiju
programmas studentiem.
8. Organizē un nodrošina farmācijas studentiem dalību
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ERASMUS apmaiņas programmā.
9. Darbojas
komisijās.

studentu

noslēguma

darbu

Aizstāvēšanas

10. Darbojas kā Latvijas Zinātņu padomes un Valsts zāļu
aģentūras eksperti.
11. Piedalās starptautiskā farmācijas programmu tīklā
PHARMINE2, kur sniedz ikgadējas atskaites par studiju
programmām.
12. Veic metodisko darbu, izveido e-kursus, raksta projektus,
lai radītu nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi un rūpējas par
piemērotas akadēmiskās vides radīšanu;
13. Realizē VNPC „Farmācija un biomedicīna” projektu.
14. Regulāri veic ERAF un VNPC projektos iepirkto iekārtu
mašīnlaiku stundu uzskaiti žurnālos un LUISā.
15. Piedalās fakultātes Studiju programmu padomes, Domes,
promocijas padomes, doktorantūras padomes un profesoru
padomes (arī Ķīmijas fakultātes profesoru padomes) darbā.
16. Recenzē doktorantu disertācijas un piedalās kā oponenti
promocijas darbu aizstāvēšanas sēdēs citās Latvijas un
ārzemju universitātēs (Igaunija, Lietuva).
17. Atbilstoši uzaicinājumam piedalās kā eksperti citu
ārzemju farmācijas programmu akreditācijā (piem. Lietuvas
Veselības zinātņu universitātes farmācijas programmas
akreditācijā).
18. Aicina absolventus

aktīvāk iesaistīties absolventu
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biedrības organizēšanā. Organizē absolventu un darba devēju
aptaujas.
19. Veic programmas reklamēšanu Karjeras dienās, Atvērto
durvju dienās un brauc uz skolām uzrunāt skolniekus.
20. Piedalās ēnu dienās un vada skolēnu zinātniskos darbus, ja
ir tāds lūgums no skolas (piem. 2013.g. Franču liceja
skolniekiem).
14.

Bakalaura studiju
programma
Farmācija (43725);

LU Valodu centrs

Latīņu un svešvalodu kursu docēšana.

LU Ekonomikas un vadības fakultātes
Vadībzinību katedra;

Zemāk minēto kursu docēšana:
Sociālā ekonomika (2 kp)
Menedžments (3 kp)

Profesionālā
bakalaura studiju
programma
Māszinības (42723);
Maģistra studiju
programma
Māszinības
(45723)

15.

Maģistra studiju
programma
Farmācija(45725)
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16.

Bakalaura studiju
programma
Farmācija (43725)

LU Fizikas un matemātikas fakultātes
Teorētiskās fizikas katedra

Studiju kursa „Fizika” (2 kp) docēšana.

17.

Bakalaura studiju
programma
Farmācija (43725)

LU Bioloģijas fakultātes Botānikas un
ekoloģijas, Cilvēka anatomijas un
fizioloģijas katedras

Zemāk minēto kursu docēšana:

Bakalaura studiju
programma
Farmācija (43725)

LU Ķīmijas fakultātes Neorganiskās
ķīmijas, Organiskās ķīmijas, Fizikālās
ķīmijas un Analītiskās ķīmijas
katedras

Zemāk minēto kursu docēšana:

18.

Maģistra studiju
programma
Farmācija(45725)

19.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

P. Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca

Augu un dzīvnieku bioloģija (2 kp)
Anatomija un fizioloģija (3kp)
Botānika (2 kp)

Vispārīgā ķīmija (4 kp)
Neorganiskā ķīmija (4 kp)
Organiskā ķīmija (4 kp)
Analītiskā ķīmija (4 kp)
Farmācijas ķīmija (4 kp)
Vides bioķīmija un toksikoloģija (4 kp)
Tiesu ķīmija (4 kp)
Zāļu vielu instrumentālā analīze (MSP Farmācija) (4 kp)
Zāļu kvalitātes kontrole (MSP Farmācija) (4kp)
Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Alergoloģija
Anestezioloģija un reanimatoloģija
Asinsvadu ķirurģija
Dermatoveneroloģija
Diagnostiskā radioloģija
Dzemdniecība un ginekoloģija
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20.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca

Endokrinoloģija
Ftiziopneimonoloģija
Gastroenteroloģija
Ģimenes medicīna
Internā medicīna
Kardioloģija
Krūšu kurvja ķirurģija
Nefroloģija
Neiroķirurģija
Onkoloģija ķīmijterapija
Otorinolaringoloģija
Patoloģija
Reimatoloģija
Sirds ķirurģija
Sporta medicīna
Terapeitiskā radioloģija
Traumatoloģija un ortopēdija (kurss Reimatoloģija 4 KP)
Uroloģija
Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Alergoloģija
Anestezioloģija un reanimatoloģija
Dermatoveneroloģija
Dzemdniecība un ginekoloģija
Endokrinoloģija
Ftiziopneimonoloģija
Gastroenteroloģija
Ģimenes medicīna
Internā medicīna
Krūšu kurvja ķirurģija
Ķirurģija
Nefroloģija
Neiroķirurģija
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Onkoloģija ķīmijterapija
Patoloģija
Sporta medicīna
Terapeitiskā radioloģija
Traumatoloģija un ortopēdija
21.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Pediatrija
Anestezioloģija un reanimatoloģija
Alergoloģija
Dermatoveneroloģija
Diagnostiskā radioloģija
Dzemdniecība un ginekoloģija
Endokrinoloģija
Ftiziopneimonoloģija
Ģimenes medicīna
Krūšu kurvja ķirurģija
Ķirurģija
Nefroloģija
Neiroķirurģija
Oftalmoloģija
Onkoloģija ķīmijterapija
Otorinolaringoloģija
Patoloģija
Sirds ķirurģija
Traumatoloģija un ortopēdija
Uroloģija

79

22.

23.

24.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Rīgas Dzemdību nams

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīca

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Rīgas 1. slimnīca

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Dzemdniecība un ginekoloģija
Anestezioloģija un reanimatoloģija
Ģimenes medicīna
Ķirurģija
Pediatrija
Sporta medicīna
Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Anestezioloģija un reanimatoloģija
Diagnostiskā radioloģija
Ģimenes medicīna
Ķirurģija
Krūšu kurvja ķirurģija
Neiroķirurģija
Asinsvadu ķirurģija
Patoloģija
Sporta medicīna
Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Anestezioloģija un reanimatoloģija
Dermatoveneroloģija
Dzemdniecība un ginekoloģija
Ģimenes medicīna
Internā medicīna
Ķirurģija
Nefroloģija
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Neiroķirurģija
Sporta medicīna
Traumatoloģija un ortopēdija

25.

26.

27.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Latvijas Jūras medicīnas centrs

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas
centrs

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Valsts Sporta medicīnas centrs

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Anestezioloģija un reanimatoloģija
Dzemdniecība un ginekoloģija
Ftiziopneimonoloģija
Gastroenteroloģija
Ģimenes medicīna
Internā medicīna
Sporta medicīna
Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Dermatoveneroloģija
Ģimenes medicīna
Internā medicīna
Neiroķirurģija
Onkoloģija ķīmijterapija
Sporta medicīna
Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Sporta medicīna
Traumatoloģija un ortopēdija
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28.

29.

30.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Daugavpils reģionālā slimnīca

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Liepājas reģionālā slimnīca

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Anestezioloģija un reanimatoloģija
Dermatoveneroloģija
Dzemdniecība un ginekoloģija
Ģimenes medicīna
Internā medicīna
Onkoloģija ķīmijterapija
Terapeitiskā radioloģija
Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Anestezioloģija un reanimatoloģija
Diagnostiskā radioloģija
Dzemdniecība un ginekoloģija
Ftiziopneimonoloģija
Ģimenes medicīna
Internā medicīna
Onkoloģija ķīmijterapija
Traumatoloģija un ortopēdija
Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Anestezioloģija un reanimatoloģija
Dzemdniecība un ginekoloģija
Ģimenes medicīna
Internā medicīna
Traumatoloģija un ortopēdija

82

31.

32.

33.

34.

35.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Vidzemes slimnīca

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Dr. Solomatina acu rehabilitācijas un
redzes korekcijas centrs

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Dzemdniecība un ginekoloģija
Internā medicīna

Ogres rajona slimnīca

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Dzemdniecība un ginekoloģija
Ģimenes medicīna

Jelgavas pilsētas slimnīca

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Dzemdniecība un ginekoloģija
Ģimenes medicīna
Internā medicīna
Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Oftalmoloģija

Dzelzceļa veselības centrs

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Ģimenes medicīna
Internā medicīna
Otorinolaringoloģija
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36.

37.

38.

39.

40.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Latvijas Dermatoloģijas institūts

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Klīnika EGV

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Dermatoveneroloģija

Ģimenes ārsta Andra Lasmaņa klīnika
ALMA

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Ģimenes medicīna

Veselības centrs 4

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Dermatoveneroloģija
Dzemdniecība un ginekoloģija
Ģimenes medicīna
Sporta medicīna
Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Dzemdniecība un ginekoloģija

Bērnu veselības centrs Ķengarags

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Ģimenes medicīna
Sporta medicīna
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41.

42.

43.

44.

45.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

SIA „PULSS – 5”

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Dzemdniecība un ginekoloģija
Ģimenes medicīna

Klīnika Medeora

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Dzemdniecība un ginekoloģija
Ģimenes medicīna

Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un
mikroķirurģijas centrs

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Ķirurģija
Traumatoloģija un ortopēdija

Klīnika Headline

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Ģimenes medicīna
Otorinolaringoloģija

Lāzerplastikas klīnika

Zemāk minēto programmas „Medicīna” apakšprogrammu
kursu docēšana
Dermatovneroloģija
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46.

47.

48.

49.

50.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Ārstes Elitas Adijānes prakse

Programmas „Medicīna”
medicīna” docēšana

apakšprogrammas

„Ģimenes

Balmanes Margaritas ģimenes ārsta
prakse

Programmas „Medicīna”
medicīna” docēšana

apakšprogrammas

„Ģimenes

Gredzenas Aijas ģimenes ārsta prakse

Programmas „Medicīna”
medicīna” docēšana

apakšprogrammas

„Ģimenes

I. Paturskas ģimenes ārsta prakse

Programmas „Medicīna”
medicīna” docēšana

apakšprogrammas

„Ģimenes

Ilzes Jākobsones ģimenes ārsta prakse

Programmas „Medicīna”
medicīna” docēšana

apakšprogrammas

„Ģimenes
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51.

52.

53.

54.

55.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721)

Kozlovskas Līgas ģimenes ārsta prakse

Programmas „Medicīna”
medicīna” docēšana

apakšprogrammas

„Ģimenes

Mežales Daces ģimenes ārsta prakse

Programmas „Medicīna”
medicīna” docēšana

apakšprogrammas

„Ģimenes

Namrikas Guntas ģimenes ārsta
prakse

Programmas „Medicīna”
medicīna” docēšana

apakšprogrammas

„Ģimenes

N. Zaharovas ģimenes ārsta prakse

Programmas „Medicīna”
medicīna” docēšana

apakšprogrammas

„Ģimenes

Nīcmanes-Aišpures ģimenes ārsta
prakse

Programmas „Medicīna”
medicīna” docēšana

apakšprogrammas

„Ģimenes
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56.

57.

58.

59.

60.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721

Osteopātiskās medicīnas attīstības
skola

Programmas „Medicīna” apakšprogrammas „Osteopātija”
docēšana

S. Mickevičas ārsta prakse

Programmas „Medicīna”
medicīna” docēšana

Matules, Melkas un Ligeres
ginekoloģijas privātklīnika

Programmas „Medicīna” apakšprogrammas „Dzemdniecība
un ginekoloģija” docēšana

Valijas Pčolkinas ģimenes ārsta prakse

Programmas „Medicīna”
medicīna” docēšana

apakšprogrammas

„Ģimenes

Vecvērdiņas Vizmas ģimenes ārsta
prakse

Programmas „Medicīna”
medicīna” docēšana

apakšprogrammas

„Ģimenes

apakšprogrammas

„Ģimenes
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61.

62.

63.

64.

65.

Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
programma
Medicīna
(48721
Starpaugstskolu (LU,
LLU, RSU)
akadēmiskā maģistra
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)
Starpaugstskolu (LU,
LLU, RSU)
akadēmiskā maģistra
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)

Zemīša Andra ārsta prakse osteopātijā

Programmas „Medicīna” apakšprogrammas „Osteopātija”
docēšana

Ždanovičas Violetas ģimenes ārsta un
pediatra prakse

Programmas „Medicīna”
medicīna” docēšana

apakšprogrammas

„Ģimenes

Vitas Vītolas ārsta pediatra prakse

Programmas „Medicīna”
medicīna” docēšana

apakšprogrammas

„Ģimenes

Sabiedrības veselības un sociālās
labklājības fakultāte;
Sporta un uztura katedra

Uzturpolitika un uzturzinātne (Medi5034) (2 KP)

RSU Stomatoloģijas fakultāte; Orālās
pataloģijas katedra

Uztures un vielmaiņas novērtēšana (Medi5035) (2 KP)
Uzturs un mutes veselība (Medi5067) (2 KP)
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66.

67.

68.

69.

70.

Starpaugstskolu (LU,
LLU, RSU)
akadēmiskā maģistra
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)
Starpaugstskolu (LU,
LLU, RSU)
akadēmiskā maģistra
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)

LU Ķīmijas fakultāte, Organiskās
ķīmijas, Analītiskās ķīmijas un
Fizikālās ķīmijas katedras, Pārtikas
ķīmijas centrs

LU Bioloģijas fakultāte,
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas
katedra, Cilvēka un dzīvnieka
fizioloģijas katedra;
LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas
institūts; Latvijas mikroorganismu
kolekcija
Starpaugstskolu (LU, LU Medicīnas fakultāte, Anatomijas
LLU, RSU)
un histoloģijas katedra
akadēmiskā maģistra
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)
Starpaugstskolu (LU, RSU Medicīnas fakultāte;
LLU, RSU)
Ginekoloģijas un dzemdniecības
akadēmiskā maģistra katedra ;
studiju programma
Rīgas Dzemdību nams
Uzturzinātne
(45722)
Starpaugstskolu (LU, Sabiedrības veselības un sociālās
LLU, RSU)
labklājības fakultāte; Sporta un uztura
akadēmiskā maģistra katedra
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)

Pārtikas ķīmijas teorētiskie pamati (PārZ5021) (2 KP)
Pārtikas ķīmija (PārZ5006) (3 KP)
Pārtikas produktu uzturvērtība (Pārz5007) (2 KP)
Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas (PārZ5005) (2 KP)
Dzeramais ūdens (Ķīmi5005) (3 KP)
Informāciju tehnoloģija (DatZ5005) (2 KP)
Cilvēka bioķīmija un molekulārā bioloģija (Biol5014) (2 KP)
Pārtikas mikrobioloģija (Biol5016) (3 KP)
Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi (PārZ5003)
(2 KP)
Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā (Biol5015)
(3 KP)
Cilvēka anatomija (Medi5024) (3 KP)

Uztura regulācijas pamatprincipi sievietēm dažādos dzīves
periodos (Medi5006) (2 KP)
Uzturs gados veciem cilvēkiem (Medi6001) (2 KP)

Uzturs fiziskā un garīgā slodzē (Medi6002) (2 KP)
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71.

72.

73.

74.

Uztura nepanesamība un alerģijas (Medi5026) (2 KP)
Metabolais sindroms un medicīniskā uztura terapijas
pamatprincipi (Medi5036) (2 KP)
Medicīniskais uzturs hronisko slimību ārstēšanā (Medi5015)
(4 KP)
Medicīniskais uzturs akūtu slimību ārstēšanai (Medi5016) (2
KP)
Uztura psiholoģija un neirotiskie ēšanas traucējumi
(Medi5017) (2 KP)
Uztura uzņemšana un ķermeņa svara neirobioloģija
(Medi5027) (2 KP)
Sabiedrības veselības un sociālās
labklājības fakultāte; Sporta un uztura Diētas akūtu un hronisku slimību gadījumā (Medi5054) (2
KP)
katedra
Starpaugstskolu (LU, LU Medicīnas fakultāte, Pediatrijas
Bērnu un pusaudžu uzturs (Medi5007) (2 KP)
LLU, RSU)
katedra
akadēmiskā maģistra
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)
Starpaugstskolu (LU, Sabiedrības veselības un sociālās
Uzturs slimību profilaksē (Medi5031) (2 KP)
LLU, RSU)
labklājības fakultāte; Sporta un uztura Aptaukošanās un tās ārstēšana (Medi6003) (2 KP)
akadēmiskā maģistra katedra
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)
Starpaugstskolu (LU, RSU Medicīnas fakultāte; Bioloģijas
Uzturs imūndeficīta un ģenētisku traucējumu profilaksē un
LLU, RSU)
ārstēšanā (Medi5013) (2 KP)
un mikrobioloģijas katedra
akadēmiskā maģistra
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)
Starpaugstskolu (LU, LU Medicīnas fakultāte, Internās
LLU, RSU)
medicīnas katedra; Paula Stradiņa
akadēmiskā maģistra Klīniskā universitātes slimnica
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)
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75.

76.

77.

78.

79.

Starpaugstskolu (LU,
LLU, RSU)
akadēmiskā maģistra
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)
Starpaugstskolu (LU,
LLU, RSU)
akadēmiskā maģistra
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)
Starpaugstskolu (LU,
LLU, RSU)
akadēmiskā maģistra
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)
Starpaugstskolu (LU,
LLU, RSU)
akadēmiskā maģistra
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)
Starpaugstskolu (LU,
LLU, RSU)
akadēmiskā maģistra
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)

RSU Medicīnas fakul6tāte; Fizikas un
matemātikas katedra

Bioloģiskā statistika (Mate5043) (2 KP)

LU Medicīnas fakultāte

Sabiedrības veselība un epidemioloģija (Medi5007) (2 KP)

LU Valodu centrs

Svešvaloda specialitātē (Valo5156) (2 KP)

RSU Bioķīmijas laboratorija

Skābekļa atvasinājumu un brīvo radikāļu bioķīmiskie aspekti
bioloģijā un medicīnā (Ķīmi5028) (2 KP)

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte;
Pārtikas tehnoloģijas katedra, Uztura
katedra Ķīmijas katedra

Pārtikas produktu tehnoloģija (PārZ5002) (2 KP)
Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi (PārZ5003)
(2 KP)
Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas
Pārtikas un uztura kvalitāte (PārZ5004) (2 KP)
Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produkti (PārZ5010) (2
KP)
Pārtikas produktu iesaiņošana (PārZ5009) (2 KP)
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu ražošanas organizācija
(PārZ5008) (2 KP)
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Patērētājs un pārtikas mārketings (Ekon5030) (2 KP)

80.

81.

82.

Starpaugstskolu(LU,
LLU,RSU)
akadēmiskā maģistra
studiju programma
Uzturzinātne
(45722)
Otrā līmeņa
profesionālās
augstākās izglītības
studiju programma
Radiogrāfija
(28414)
Doktora studiju
programma
Medicīnas un
farmācijas
(51721)

Valsts Sporta medicīnas centrs

Zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un
novērtēšana (Medi5033) (2KP)

LU Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultāte,
Pedagoģijas nodaļa

Zemāk minēto kursu docēšana:

Medicīnas fakultāte, Latvijas
Organiskās sintēzes institūts, Latvijas
Onkoloģijas centrs, Paula Stradiņa
Klīniskā universitātes slimnīca, Paula
Stradiņa KUS Latvijas Kardioloģijas
centrs, Latvijas Biomedicīnas pētījumu
un studiju centrs, LU Kardioloģijas
institūts, Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca (RAKUS),
Traumatoloģijas institūts

Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmas
mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un
akadēmiskā darba speciālistus dažādās medicīnas un
farmācijas nozarēs, lai tie varētu iegūt starptautiski
pielīdzināmu zinātņu doktora grādu un apgūt pedagoģiskā un
pētnieciskā darba realizācijas, organizācijas un vadības
principus visaugstākajā līmenī.
Studiju programmas uzdevumi ir:
1. Sniegt doktorantiem padziļinātas teorētiskās un
metodoloģiskās zināšanas ar veselības aprūpi saistītās
nozarēs;
2. Sagatavot zinātniekus, kuri ir spējīgi veikt patstāvīgu,
oriģinālu un zinātniski nozīmīgu pētniecības darbu un spēj
kritiski novērtēt citu personu zinātnisko devumu;.
3. Sagatavot augsta līmeņa veselības aprūpes speciālistus, kuri
spētu sistematizēt un vispārināt savus praktiskos novērojumus,

Psiholoģijas un pedagoģijas pamati (2 kp)
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83.

Profesionālā
maģistra studiju
programma
Optometrija
(47722)
Bakalaura studiju
programma
Optometrija
(43722)

Optometrijas un redzes zinātnes
nodaļa

ieviest jaunas diagnostikas un ārstniecības metodes, kā arī
publicēt un popularizēt savus pētījumus starptautiskā līmenī;
4. Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu
konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātniskā darba tirgū;
5. Sagatavot akadēmiskā darba speciālistus, kuri spētu sniegt
studējošajiem jaunākās zinātnes atziņas un iesaistīt zinātnes
jaunrades procesā;
6. Veicināt valsts intelektuālā potenciāla izaugsmi.
Nodaļas darbības mērķis ir akadēmiskā darba īstenošana
optometrijā, redzes zinātnē un medicīniskajā fizikā.
Galvenie uzdevumi:
10. nodrošināt Optometrijas bakalaura un Optometrijas
profesionālā maģistra programmu īstenošanu un attīstību;
11. nodrošināt LU vidi pētījumiem redzes zinātnē;
12. nodrošināt studentu un mācībspēku zinātniskos pētījumus;
13. sadarboties ar LU Cietvielu fizikas institūtu projektos un
profesionālo prakšu īstenošanā;
14. piedalīties Latvijas Zinātņu Padomes un starptautiskos
zinātniski pētnieciskos grantos un programmās;
15. zinātniskās darbības realizācijā sadarboties ar LU citām
fakultātēm, Latvijas Zinātņu Akadēmiju un citām Latvijas
augstskolām un zinātniskajiem institūtiem;
16. Sadarboties ar LOOA profesionālo optometristu
kvalifikācijas celšanas projektos;
17. Sniegt ekspertu atzinumus par primārās redzes aprūpes
jautājumiem;
18. Vada doktorantus medicīniskās fizikas apakšnozarē un
nodrošina promocijas darbu izstrādāšanu;
19. Veic programmu akreditācijai nepieciešamos pasākumus,
sagatavo ikgadējos pašnovērtējumu ziņojumus;
20. Organizē un nodrošina optometrijas studentiem dalību
ERASMUS apmaiņas programmā.
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Profesionālā
maģistra studiju
programma
Optometrija
(47722)
Bakalaura studiju
programma
Optometrija
(43722)
Profesionālā
maģistra studiju
programma
Optometrija
(47722)
Bakalaura studiju
programma
Optometrija
(43722)
Bakalaura studiju
programma
Optometrija
(43722)
Bakalaura studiju
programma
Optometrija
(43722)
Profesionālā
maģistra studiju
programma
Optometrija
(47722)
Bakalaura studiju
programma

Latvijas universitātes Cietvielu fizikas
institūta Redzes uztveres laboratorija

Galvenie uzdevumi:
1. Sadarboties ar Optometrijas un redzes zinātnes nodaļu
zinātnisko projektu izpildē;
2. Nodrošināt bakalura un maģistra darbu vadīšanu;
Nodrošināt prakses vietas Optometrijas profesionālās maģistra
programmas studentiem.

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca

Galvenie uzdevumi:
Nodrošināt prakses vietas Optometrijas profesionālās maģistra
programmas studentiem acu slimību apguvei.

LU Fizikas un matemātikas fakultātes
teorētiskās fizikas katedra

Nodrošināt studiju kursa Fizika dabas zinātnēm (Fizi1003)
docēšanu.

LU Fizikas un matemātikas fakultātes
matemātiskās analīzes katedra

Nodrošināt studiju kursu: Augstākā matemātika I (Mate1066)
un Augstākā matemātika II (Mate2023) docēšanu.

LU Bioloģijas fakultāte

Nodrošināt studiju kursu: Cilvēka anatomijas pamati (Biol
1042), Vispārējā fizioloģija (Biol2067) un Neirofizioloģija
(Medi3171) docēšanu.

LU Bioloģijas fakultāte

Nodrošināt studiju kursa Neirozinātnes pamati (Biol5039)
docēšanu.

LU Ķīmija fakultāte

Nodrošināt studiju kursa Vispārīgā ķīmija optometristiem
(Ķīmi1036) docēšanu.
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91.

Optometrija
(43722)
Bakalaura studiju
programma
Optometrija
(43722)

LU Medicīnas fakultāte

Nodrošināt studiju kursu: Bioķīmija (Ķīmi3019), Vispārējā
patoloģija (Medi4172) un Mikrobioloģija (Biol3020)
docēšanu.

96

PIELIKUMS Nr.6

Amata nosaukums
Lietvedības sekretārs

Skaits
6

Uzdevumi
1. Darbs ar APSP Ārstniecības, BSP Farmācijas,
MSP Farmācijas, PBSP Radiogrāfijas, PBSP Māszinības,
MSP Māszinības, otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas „Medicīna”, doktora studiju
programmas „Medicīna un farmācija”, BSP Optometrija,
PMSP Optometrija studentiem (klātienē, pa tālruni, e-pastā):
1.1. Noformēt studentu iesniegumus atbilstoši LU prasībām
(studiju pārtraukums, atjaunošanās studijām, programmas,
studiju formas maiņa u.c.);
1.2. Izdalīt, savākt un nodot aptaujas anketas (piemēram, par
studiju programmas kvalitāti)
1.3. Pagarināt studentu apliecības;
1.4. Nodrošināt līgumu, papildvienošanos parakstīšanu,
1.5. Pieņemt noslēguma darbus,
1.6. Pieņemt iesniegumus, priekšlikumus u.c. dokumentus,
1.7. Savākt topošo absolventu dokumentus (piemēram, pasu
kopiju, „apgaitas lapas”)
1.8. sniegt informāciju jaunajiem reflektantiem.
2. Darbs LU informatīvajā sistēmā (LUIS):
2.1. Kontrolēt studentu reģistrēšanos studiju semestrim;
2.2. Kontrolēt studentu finansiālo un akadēmisko saistību
izpildi;
2.3. Kontrolēt studentus reģistrēšanos studiju kursiem;
2.4. Sagatavot rīkojumus par studiju pārtraukumu,
studiju/studējošā kredītu piešķiršanu, gala pārbaudījumu
statusu piešķiršanu, rīkojuma projektus par studiju datu
maiņu eksmatrikulāciju;
2.5. Kontrolēt noslēguma darbu ielādi;
2.6. Reģistrēt studiju kursu atzīšanas rezultātus, atbilstoši
studiju programmas direktores lēmumam;
2.7. Drukāt studiju līgumus un papildvienošanās;
2.8. Kontrolēt kredītpunktu atbilstību studiju programmas
prasībām;
2.9. Izdrukāt pārbaudījumu protokolus;
2.10. Ievadīt sekmes;
2.11. Sagatavot un noformēt absolventu dokumentāciju;
2.12. Jaunu studiju kursu ievadīšana atbilstoši studiju kursu
pieteikšanas kārtībai;
2.13. Pieteikt darbā ar LUIS konstatētās problēmas un
kontrolēt to atrisināšanu;
2.14. Ievadīt Medicīnas fakultātes darbinieku un studentu
pieteiktos komandējumus;
2.15.
Sagatavot
Medicīnas
fakultātes
darbinieku
atvaļinājumu rīkojuma projektus, ievadīt atsevišķus
97

atvaļinājuma pieteikumus vai atsaukumus.
3. Studiju programmas lietvedība:
3.1 Izstrādāt un noformēt dokumentus, nodrošinot to
oriģināla un atvasinājuma juridisko spēku;
3.2. Korespondences saņemšanas, nosūtīšanas un
reģistrēšanas uzraudzība;
3.3. Sistematizēt un sakārtot dokumentus atbilstoši lietu
nomenklatūrai;
3.4. Sagatavot dokumentus glabāšanai un nodošanai LU
arhīvā;
3.5. Protokolēt Medicīnas fakultātes dekanāta sēdes un
Veselības zinātņu studiju programmu padomju sēdes,
sagatavot protokolu izrakstus;
3.6. Fiksēt studiju programmas un plānu izmaiņas.
4. Darbs ar studentu dokumentāciju:
4.1. Veidot un papildināt studiju kartes;
4.2. Uzturēt studējošā personas lietu atbilstoši LU
normatīviem;
4.3. Nodot eksmatrikulēto studentu lietas LU Studentu
servisam (arhīvam).
4. Darbs ar docētājiem:
4.1. Nodrošināt mācībspēkus ar pārbaudījuma protokoliem
un kontrolēt to nodošanu;
4.2. Sagatavot docētāju atvaļinājumu grafiku projektus.
5. Citi pienākumi:
5.1. Uzturēt kārtībā Biroja tehniku;
5.2. Saglabāt pastāvīgu un ilgtermiņa glabājamo
struktūrvienības lietas līdz to nodošanai arhīvā;
5.3. Sagatavot un nodot lietas arhīvā;
5.4. Izsūtīt LU rīkojumus;
5.5. Kontrolēt LU rīkojumu, norādījumu izpildes termiņus.
6. Lietvedības sekretārs katedrā:
6.1. Katedras lietvedības nodrošināšana;
6.2. Pildīt katedras vadītāja dotos uzdevumus;
6.3. Protokolēt katedras sēdes; sagatavot protokolu izrakstus;
6.4. Nodot katedras sēžu protokolus Medicīnas fakultātē;
6.5. Koordinēt rezidentu rotāciju un iesaistīto apmācīttiesīgo
ārstu dokumentu noformēšanu;
6.6. Nodrošināt mācībspēkus ar pārbaudījuma protokoliem
un kontrolēt to nodošanu;
6.7. Sagatavot katedras docētāju (akadēmiskā personāla)
konsultāciju grafiku;
6.8. Studentu nodarbību un lekciju apmeklētības uzskaites
apkopošana;
6.9. Sekot Darba drošības tehnikas un konfidencialitātei
dokumentu noformēšanā;
6.10. Pieņemt iesniegumus, priekšlikumus u.c. dokumentus;
6.11. Izvietot nodarbību, pārbaudījumu sarakstus pie
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katedras info dēļa un izsūtīt elektroniski studentiem;
6.12. Katedras telpu sakārtošana.
Lietvedis

2

1. Darbs ar studentiem (klātienē, pa tālruni, e-pastā):
1.1. Noformēt studentu iesniegumus atbilstoši LU prasībām
(studiju pārtraukums, atjaunošanās studijām, programmas,
studiju formas maiņa u.c.);
1.2. Izdalīt, savākt un nodot aptaujas anketas (piemēram, par
studiju programmas kvalitāti)
1.3. Pagarināt studentu apliecības;
1.4. Nodrošināt līgumu, papildvienošanos parakstīšanu,
1.5. Pieņemt noslēguma darbus,
1.6. Pieņemt iesniegumus, priekšlikumus u.c. dokumentus,
1.7. Savākt topošo absolventu dokumentus (piemēram, pasu
kopiju, „apgaitas lapas”);
1.8. Sniegt informāciju jaunajiem reflektantiem/
2. Darbs LU informatīvajā sistēmā (LUIS):
2.1. Kontrolēt studentu reģistrēšanos studiju semestrim;
2.2. Kontrolēt studentu finansiālo un akadēmisko saistību
izpildi;
2.3. Kontrolēt studentus reģistrēšanos studiju kursiem;
2.4. Sagatavot rīkojumus par studiju pārtraukumu,
studiju/studējošā kredītu piešķiršanu, gala pārbaudījumu
statusu piešķiršanu, rīkojuma projektus par studiju datu
maiņu eksmatrikulāciju;
2.5. Kontrolēt noslēguma darbu ielādi;
2.6. Reģistrēt studiju kursu atzīšanas rezultātus, atbilstoši
studiju programmas direktores lēmumam;
2.7. Drukāt studiju līgumus un papildvienošanās;
2.8. Kontrolēt kredītpunktu atbilstību studiju programmas
prasībām;
2.9. Izdrukāt pārbaudījumu protokolus;
2.10. Ievadīt sekmes;
2.11. Sagatavot un noformēt absolventu dokumentāciju;
2.12. Jaunu studiju kursu ievadīšana atbilstoši studiju kursu
pieteikšanas kārtībai;
2.13. Pieteikt darbā ar LUIS konstatētās problēmas un
kontrolēt to atrisināšanu.
3. Studiju programmas lietvedība:
3.1 Izstrādāt un noformēt dokumentus, nodrošinot to
oriģināla un atvasinājuma juridisko spēku;
3.3. Korespondences saņemšanas, nosūtīšanas un
reģistrēšanas uzraudzība;
3.3. Sistematizēt un sakārtot dokumentus atbilstoši lietu
nomenklatūrai;
3.4. Sagatavot dokumentus glabāšanai un nodošanai LU
arhīvā;
3.5. Fiksēt studiju programmas un plānu izmaiņas.
99

4. Darbs ar studentu dokumentāciju:
4.1. Veidot un papildināt studiju kartes;
4.2. Uzturēt studējošā personas lietu atbilstoši LU
normatīviem;
4.3. Nodot eksmatrikulēto studentu lietas LU Studentu
servisam (arhīvam).
5. Darbs ar docētājiem:
5.1. Nodrošināt mācībspēkus ar pārbaudījuma protokoliem
un kontrolēt to nodošanu;
5.2. Koordinācijas darbs starp katedrām un MF docētājiem.
6. Citi pienākumi:
6.1. Ārstniecības PSP direktora uzdoto uzdevumu pildīšana.
6.2. Uzturēt kārtībā Biroja tehniku;
6.3. Saglabāt pastāvīgu un ilgtermiņa glabājamo
struktūrvienības lietas līdz to nodošanai arhīvā;
6.4. Sagatavot un nodot lietas arhīvā;
6.5. Kontrolēt LU rīkojumu, norādījumu izpildes termiņus.
7. Lietvedis katedrā:
7.1. Katedras lietvedības nodrošināšana;
7.2. Pildīt katedras vadītāja dotos uzdevumus;
7.3. Protokolēt katedras sēdes; sagatavot protokolu izrakstus;
7.4. Nodot katedras sēžu protokolus Medicīnas fakultātē;
7.5. Plānot katedras docētāju (akadēmiskā personāla, stundu
pasniedzēju un ārzemju viesprofesoru) lekciju, nodarbību un
prakšu sadalījumu, un sekot līdzi plānotā izpildei;
7.6. Katedras docētāju slodžu karšu sagatavošana;
7.7. Katedras stundu pasniedzēju atskaišu pārraudzība;
7.8. Nodrošināt mācībspēkus ar pārbaudījuma protokoliem
un kontrolēt to nodošanu;
7.9. Sagatavot katedras docētāju (akadēmiskā personāla)
konsultāciju grafiku;
7.10. Pieaicināto mācībspēku (stundu pasniedzēju, ārzemju
viesmācībspēku) nepieciešamo dokumentu darba līgumu
noformēšanai savākšana;
7.11. Katedras darbinieku iepazīstināšana ar jaunākajiem LU
rīkojumiem;
7.12. Studentu nodarbību un lekciju apmeklētības uzskaites
apkopošana;
7.13. Izdalīt, savākt un nodot aptaujas anketas ( piemēram,
par studiju programmas kvalitāti)
7.14. Pieņemt iesniegumus, priekšlikumus u.c. dokumentus,
7.15. Izvietot nodarbību, pārbaudījumu sarakstus pie
katedras info dēļa un izsūtīt elektroniski studentiem;,
7.16. Katedras docētāju lekciju un nodarbību sagatavošana
(izdales materiāli, telpu nodrošināšana un sagatavošana);
7.17. Katedras telpu sakārtošana;
7.17. Uzturēt kārtībā katedras Biroja tehniku un pasūtīt
materiālus tās darbības nodrošināšanai.
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Sekretārs

3

1. Sekretārs katedrā:
1.1. Katedras lietvedības nodrošināšana;
1.2. Pildīt katedras vadītāja dotos uzdevumus;
1.3. Protokolēt katedras sēdes; sagatavot protokolu izrakstus;
1.4. Nodot katedras sēžu protokolus Medicīnas fakultātē;
1.5. Plānot katedras docētāju (akadēmiskā personāla, stundu
pasniedzēju un ārzemju viesmācībspēku) lekciju, nodarbību
un prakšu sadalījumu, un sekot līdzi plānotā izpildei;
1.6. Pieaicināto mācībspēku (stundu pasniedzēju, ārzemju
viesmācībspēku) nepieciešamo dokumentu darba līgumu
noformēšanai savākšana;
1.7. Katedras docētāju slodžu karšu sagatavošana;
1.8. Katedras stundu pasniedzēju atskaišu pārraudzība;
1.9. Sagatavot katedras docētāju (akadēmiskā personāla)
konsultāciju grafiku;
1.10. Koordinēt rezidentu rotāciju un iesaistīto
apmācīttiesīgo ārstu dokumentu noformēšanu;
1.11. Nodrošināt mācībspēkus ar pārbaudījuma protokoliem
un kontrolēt to nodošanu;
1.12. Katedras darbinieku iepazīstināšana ar jaunākajiem LU
rīkojumiem;
1.13. Izvietot nodarbību, pārbaudījumu sarakstus pie
katedras info dēļa un izsūtīt elektroniski studentiem;
1.14. Studentu nodarbību un lekciju apmeklētības uzskaites
apkopošana;
1.15. Studentu prakšu dienasgrāmatu savākšana un
apkopošana;
1.16. Katedras docētāju lekciju un nodarbību sagatavošana
(izdales materiāli, telpu nodrošināšana un sagatavošana);
1.17. Sekot Darba drošības tehnikas un konfidencialitātei
dokumentu noformēšanā;
1.18. Pieņemt iesniegumus, priekšlikumus u.c. dokumentus;
1.19. Uzturēt kārtībā Biroja tehniku un pasūtīt materiālus tās
darbības nodrošināšanai.
1.20. Katedras telpu sakārtošana.

Studiju metodiķis

6

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas „Medicīna” un MSP Uzturzinātne”studiju
metodiķa veicamie pienākumi ir atkarīgi no struktūrvienības
specifikas:
1. izstrādāt laboratorijas darbu metodikas un aprakstus,
veikt laboratorijas darbu uzstādīšanu un pārbaudi,
regulāri tos uzlabojot;
2. mācīt studentiem drošas un metodiski pareizas darba
metodes, strādājot laboratorijas darbus un izmantojot
dažādu aparatūru;
3. sagatavot laboratoriju darbam, nodrošinot darbus ar
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nepieciešamo aparatūru, reaģentiem un ķīmiskajiem
traukiem;
rūpēties par darba drošības noteikumu ievērošanu;
Darbs ar studentiem:
1.1. Konsultēt Medicīnas fakultātes studentus par
individuālās studiju programmas / plāna veidošanu;
1.2. Risināt jautājumus par lekciju un nodarbību problēmu
jautājumiem.
2. Darbs LU informatīvajā sistēmā (LUIS):
2.1. Sastādīt un ievadīt sistēmā studiju nodarbību sarakstus;
2.2. Sastādīt un apkopot mācībspēku konsultāciju grafikus;
2.3. Rediģēt, atjaunot, papildināt mācībspēku sagatavotos
studiju kursu aprakstus;
2.4. Konsultēt mācībspēkus par mācību līdzekļu, e-kursu
sastādīšanu un izmantošanu elektroniskā formātā, izstrādes
tehniskajām iespējām;
2.5. Pieteikt un kontrolēt konstatētās problēmas darbā ar
LUIS.
3. Studiju programmas īstenošanas lietvedība:
3.1. Kontrolēt un nodrošināt studiju kursu atbilstību studiju
plānam un kursu katalogam;
3.2. Sagatavot studiju programmu dokumentāciju
akreditācijas procesam;
3.3. Koordinēt nodarbību un prakses, kvalifikācijas darbu
aizstāvēšanas norisi;
3.4. Apkopot studiju programmu izpildes rezultātus;
3.5. Plānot un koordinēt nodarbībās nepieciešamo tehniku un
nodrošināt nodaļas rīcībā nodotās tehnikas uzraudzību;
3.6.
Nodrošināt
kursu
pieprasījumus
no
citām
struktūrvienībām.
4. Darbs ar informāciju:
4.1. Sagatavot informāciju ievietošanai LU/ fakultātes mājas
lapā un citos informācijas līdzekļos;
4.2. Informēt lietdevības sekretārus, lietvežus par izmaiņām
nodarbību sarakstā.
5. Darbs ar docētājiem:
5.1. Sniegt atbalstu mācībspēkiem studiju materiālu
sagatavošanā un nodrošināšanā;
5.2. Sniegt atbalstu līdzekļu piesaistei, t.sk. projektu
sagatavošanā;
5.3. Nodrošināt mācībspēku iesniegto priekšlikumu
nodošanu adresātam;
5.4. Koordinēt plānotā mācībspēka tālākizglītības procesu;
5.5. Veikt citus līdzīgus ar studiju procesa organizāciju
saistītus uzdevumus saskaņā ar tiešā vadītāja un vadības
norādījumiem un rīkojumiem.
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Vecākais laborants

1

1. Vecākais laborants katedrā:
1.1. Nepieciešamo uzskates līdzekļu (histoloģijas preparātu
un imunohistoķīmisko preparātu) sagatavošana praktiskajām
nodarbībām;
1.2. Pildīt katedras vadītāja dotos uzdevumus;
1.3. Uzturēt un sagatavot telpas lekcijām un laboratorijas
darbiem;
1.4. Nodrošināt studentu darbu laboratorijās;
1.5. Katedras lietvedības nodrošināšana;
1.6. Plānot katedras docētāju (akadēmiskā personāla, stundu
pasniedzēju) lekciju un nodarbību, un sekot līdzi plānotā
izpildei;
1.7. Katedras darbinieku iepazīstināšana ar jaunākajiem LU
rīkojumiem;
1.8. Studentu nodarbību un lekciju apmeklētības uzskaites
apkopošana;
1.9. Darba drošības noteikumu ievērošanas nodrošinājums
laboratorijas darbu laikā.
1.10. Veikt citus vadītāja norādījumus atbilstošus sava amata
kompetencei.

Laborants

5

APSP Ārstniecība.
1. Laborants katedrā:
1.1. Sekot studiju kursu Ievads šūnu bioloģijā, Vispārējā un
speciālā histoloģija, Medicīnas embrioloģija mācību plāna
nodrošinājumam;
1.2. Sekot studiju kursu Normālā anatomija I, II, III un IV
mācību plāna nodrošinājumam;
1.3. Konsultēt 1. studiju gada studentus anatomijas
patstāvīgā darba studijās pie plastinizētā un formalinizētā
līķa;
1.4. Uzturēt un sagatavot telpas lekcijām un laboratorijas
darbiem;
1.5. Nodrošināt studentu darbu laboratorijās;
1.6. Nepieciešamo uzskates līdzekļu (histoloģisko un
embrioloģisko preperātu) sagatavošana praktiskajām
nodarbībām;
1.7.Nepieciešamo uzskates līdzekļu sagatavošana anatomijas
praktiskajām nodarbībām;
2. Labotrants docētāju grupā:
2.1. Pildīt Mikrobioloģijas docētāju grupas vadītāja
(profesora) uzdevumus;
2.2. Sekot mācību plāna izpildes nodrošinājumam;
2.3. Uzturēt un sagatavot telpas lekcijām un laboratorijas
darbiem;
2.4. Nodrošināt studentu darbu laboratorijās (mikroskopu un
preparātu sagatavošana);
2.5.
Nepieciešamo
uzskates
līdzekļu
(preparātu)
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sagatavošana praktiskajām nodarbībām;
3. Citi uzdevumi:
3.1. Saskaņā ar konkrētiem uzdevumiem vākt, uzkrāt un
apkopot zinātnisko informāciju;
3.2. Būt atbildīgam par struktūrvienībā esošo materiālu un
vērtību uzskaiti un glabāšanu;
3.3. Darba drošības noteikumu ievērošanas nodrošinājums
laboratorijas darbu laikā;
3.4. Veikt citus vadītāja norādījumus atbilstošus sava amata
kompetencei.
Datortīkla
administrators

7

Struktūrvienību
sekretāre

5

APSP Ārstniecības, BSP Farmācijas,
MSP Farmācijas, PBSP Radiogrāfijas, PBSP Māszinības,
MSP Māszinības, otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas „Medicīna”, DSP Medicīna un
farmācija, BSP Optometrija, PMSP Optometrija,
MSP Uzturzinātne (5) pārraudzībā esošas datortehnikas
uzturēšana kārtībā un materiālu pasūtīšana tās darbībai;
1. programmatūras uzstādīšana un atjaunošana un
uzturēšana darba kārtībā;
2. antivīrusu programmu uzstādīšana un regulāra
kontrole;
3. studentu konsultēšana darbā ar datortehniku;
4. datortehnikas defektu konstatēšana, novēršana,
darbinieku datortehnikas apkope;
5. atbildība par darba drošības un ugunsdrošības
noteikumu ievērošanu datorklasē.
MSP Uzturzinātnes struktūrvienību sekretāres
uzdevums ir informācijas sakaru nodrošināšana ar
augstskolu akadēmisko un citiem departamentiem;
1. studentu informēšana par nodarbību pārcelšanu un
aizvietošanu;
2. sekmības kontrole un eksaminācijas protokolu
lietvedība;
3. studentu reģistrēšana kursos, studentu iesniegumu
pieņemšana, darbs stipendiju un kredītu piešķiršanas
komisijā;
4. telpu noslodzes saskaņošana un kontrole, datu
apkopošana no aptaujas anketām par mācību darba
novērtējumu;
5. reflektantu pieteikumu pieņemšana u.c. ar
administratīvo darbību saistītie uzdevumi.
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PIELIKUMS Nr.7

LRI
kods

42721

Studiju
programm 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/
as
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
nosaukums
Kopā
virzienā:

6

11

11

15

12

11

6

Stud. Ārz.
Erasmus:

0

0

0

0

0

9

4

Prakse Ārz,
Erasmus:

0

0

0

0

1

0

2

Stud.
Ārzemēs:

6

11

11

15

11

2

0

28407 Ārstniecība (2.līm. PSP)
Kopā:
Stud. Ārz.
Erasmus:

43725

45725

0

1

1

3

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

Prakse Ārz,
Erasmus:

0

0

0

0

0

0

0

Stud.
Ārzemēs:

0

1

1

3

1

0

0

Nezināms

0

1

1

3

1

0

0

Vācija

0

0

0

0

0

1

0

Zviedrija

0

0

0

0

0

0

1

28405 Farmācija (BSP)
Kopā:

3

4

7

5

3

1

0

Stud. Ārz.
Erasmus:

0

0

0

0

0

1

0

Prakse Ārz,
Erasmus:

0

0

0

0

0

0

0

Stud.
Ārzemēs:

3

4

7

5

3

0

0

Nezināms

3

4

7

5

3

0

0

Itālija

0

0

0

0

0

1

0

28406 Farmācija (MSP)
Kopā:
Stud. Ārz.
Erasmus:

1

3

1

2

4

4

3

0

0

0

0

0

2

1
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42723

45723

48721

Prakse Ārz,
Erasmus:

0

0

0

0

0

0

2

Stud.
Ārzemēs:

1

3

1

2

4

2

0

Nezināms

1

3

1

2

4

0

0

Vācija

0

0

0

0

0

0

1

Bulgārija

0

0

0

0

0

2

1

Itālija

0

0

0

0

0

0

1

Nīderlande

0

0

0

0

0

1

0

Krievija

0

0

0

0

0

1

0

28413 Māszinības (PBSP)
Kopā:

0

0

0

0

0

0

0

Stud. Ārz.
Erasmus:

0

0

0

0

0

0

0

Prakse Ārz,
Erasmus:

0

0

0

0

0

0

0

Stud.
Ārzemēs:

0

0

0

0

0

0

0

28403 Māszinības (MSP)
Kopā:

0

0

0

0

0

0

0

Stud. Ārz.
Erasmus:

0

0

0

0

0

0

0

Prakse Ārz,
Erasmus:

0

0

0

0

0

0

0

Stud.
Ārzemēs:

0

0

0

0

0

0

0

32127 Medicīna (2.līm. PSP)
Kopā:
Stud. Ārz.
Erasmus:

51721

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

Prakse Ārz,
Erasmus:

0

0

0

0

0

0

0

Stud.
Ārzemēs:

0

0

0

0

0

0

0

Vācija

0

0

0

0

0

1

0

Itālija

0

0

0

0

0

1

0

38401 Medicīna un farmācija (DOK)
Kopā:

0

0

0

0

0

0

0

Stud. Ārz.

0

0

0

0

0

0

0
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Erasmus:

43722

45722

Prakse Ārz,
Erasmus:

0

0

0

0

0

0

0

Stud.
Ārzemēs:

0

0

0

0

0

0

0

21029 Optometrija (BSP)
Kopā:

0

0

0

1

0

1

0

Stud. Ārz.
Erasmus:

0

0

0

0

0

1

0

Prakse Ārz,
Erasmus:

0

0

0

0

0

0

0

Stud.
Ārzemēs:

0

0

0

1

0

0

0

Nezināms

0

0

0

1

0

0

0

Spānija

0

0

0

0

0

1

0

21031 Optometrija (MSP)
Kopā:
Stud. Ārz.
Erasmus:

47722

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prakse Ārz,
Erasmus:

0

0

0

0

0

0

0

Stud.
Ārzemēs:

0

1

0

0

0

0

0

Nezināms

0

1

0

0

0

0

0

21051 Optometrija (PMSP)
Kopā:
Stud. Ārz.
Erasmus:

42722

0

0

2

4

4

2

2

0

0

0

0

0

2

2

Prakse Ārz,
Erasmus:

0

0

0

0

1

0

0

Stud.
Ārzemēs:

0

0

2

4

3

0

0

Nezināms

0

0

2

4

3

0

1

Lielbritānij
a

0

0

0

0

1

2

1

28414 Radiogrāfija (PBSP)
Kopā:

0

0

0

0

0

0

0

Stud. Ārz.
Erasmus:

0

0

0

0

0

0

0
107

45722

Prakse Ārz,
Erasmus:

0

0

0

0

0

0

0

Stud.
Ārzemēs:

0

0

0

0

0

0

0

20906 Uzturzinātne (MSP)
Kopā:
Stud. Ārz.
Erasmus:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prakse Ārz,
Erasmus:

0

0

0

0

0

0

0

Stud.
Ārzemēs:

0

0

0

0

0

0

0

PIELIKUMS Nr.8
LRI
kods

Studiju
2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/
programmas
2014/2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014
nosaukums
Kopā:
Students
ārzemnieks:
Viesstudents
no ārzemju
augstskolas:

128

147

166

186

208

212

171

128

147

166

186

208

202

165

0

0

0

0

0

10

6

42721 28407 Ārstniecība (2.līm. PSP)
Kopā:
Students
ārzemnieks:

79

78

94

111

135

152

125

79

78

94

111

135

143

122

Viesstudents
no ārzemju
augstskolas:

0

0

0

0

0

9

3

Indijas
pilsonis

2

0

0

0

0

0

0

Sīrijas
pilsonis

10

7

4

4

3

1

1

Taizemes
pilsonis

1

1

1

1

1

1

0

Grieķijas
pilsonis

0

1

2

2

4

5

5

Nigērijas

0

0

0

1

1

1

0
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pilsonis
Krievijas
pilsonis

0

0

0

0

2

2

2

Latvijas
pilsonis

0

0

0

0

0

1

0

Armēnijas
pilsonis

0

1

1

1

1

1

1

Libānas
pilsonis

2

2

2

1

1

1

0

Itālijas
pilsonis

0

0

0

0

1

7

3

Lielbritānija
s pilsonis

5

5

5

5

3

5

4

Ukrainas
pilsonis

0

0

0

0

0

1

1

Šveices
pilsonis

2

1

1

0

0

0

0

Norvēģijas
pilsonis

6

9

18

19

19

13

9

Igaunijas
pilsonis

1

1

1

0

1

2

2

Nīderlandes
pilsonis

0

1

1

1

1

2

2

Kosovas
pilsonis

0

0

0

0

1

1

0

Šrilankas
pilsonis

19

15

9

7

6

4

3

Japānas
pilsonis

1

1

1

1

1

0

0

Gruzijas
pilsonis

0

0

0

0

0

0

2

Francijas
pilsonis

1

0

0

0

0

0

0

Zviedrijas
pilsonis

2

2

7

9

10

11

10

Austrālijas
pilsonis

0

1

1

1

1

1

1

Portugāles
pilsonis

0

0

0

1

1

3

1

Pakistānas
pilsonis

7

7

6

4

4

4

4
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Vācijas
pilsonis

14

17

26

45

61

70

59

Bezpavalstni
eks

1

1

1

0

0

0

0

Somijas
pilsonis

3

3

5

6

9

13

13

ASV
pilsonis

2

2

2

2

3

2

2

3

3

2

2

1

1

2

3

3

2

2

1

1

1

Viesstudents
no ārzemju
augstskolas:

0

0

0

0

0

0

1

Baltkrievijas
pilsonis

1

1

0

0

0

1

1

Krievijas
pilsonis

1

1

1

1

1

0

0

Bulgārijas
pilsonis

1

1

1

1

0

0

0

Vācijas
pilsonis

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Viesstudents
no ārzemju
augstskolas:

0

0

0

0

0

0

0

Bulgārijas
pilsonis

0

0

0

1

1

0

0

43725 28405 Farmācija (BSP)
Kopā:
Students
ārzemnieks:

45725 28406 Farmācija (MSP)
Kopā:
Students
ārzemnieks:

42723 28413 Māszinības (PBSP)
Kopā:

0

0

0

1

1

0

0

Students
ārzemnieks:

0

0

0

1

1

0

0

Viesstudents
no ārzemju
augstskolas:

0

0

0

0

0

0

0

Krievijas
pilsonis

0

0

0

1

1

0

0
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45723 28403 Māszinības (MSP)
Kopā:
Students
ārzemnieks:
Viesstudents
no ārzemju
augstskolas:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48721 32127 Medicīna (2.līm. PSP)
Kopā:
Students
ārzemnieks:

32

46

50

59

58

42

26

32

46

50

59

58

42

26

Viesstudents
no ārzemju
augstskolas:

0

0

0

0

0

0

0

Baltkrievijas
pilsonis

0

0

1

1

1

0

0

Sīrijas
pilsonis

4

3

4

4

4

2

1

Indijas
pilsonis

3

6

6

5

3

2

2

Krievijas
pilsonis

0

0

1

1

1

1

0

Libānas
pilsonis

7

6

5

6

5

3

2

Armēnijas
pilsonis

1

1

0

0

0

0

0

Lietuvas
pilsonis

6

14

14

14

8

8

1

Lielbritānija
s pilsonis

0

2

2

4

3

3

2

Maurīcijas
pilsonis

1

1

1

1

1

0

0

Šveices
pilsonis

0

0

0

0

1

1

0

Nīderlandes
pilsonis

0

0

1

0

0

0

0

Šrilankas
pilsonis

4

4

3

7

14

11

9

Nepālas
pilsonis

1

1

0

0

0

0

0

Anglijas

0

0

1

1

0

0

0
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pilsonis
Zviedrijas
pilsonis

0

0

1

1

1

0

0

Islandes
pilsonis

0

0

0

1

1

1

0

Austrālijas
pilsonis

1

1

0

0

0

0

0

Bezpavalstni
eks

0

1

1

1

1

1

1

Vācijas
pilsonis

0

0

0

1

1

1

0

Pakistānas
pilsonis

4

5

8

10

12

8

7

ASV
pilsonis

0

1

1

1

1

0

0

Somijas
pilsonis

0

0

0

0

0

0

1

51721 38401 Medicīna un farmācija (DOK)
Kopā:

0

0

0

1

1

1

1

Students
ārzemnieks:

0

0

0

1

1

1

1

Viesstudents
no ārzemju
augstskolas:

0

0

0

0

0

0

0

Pakistānas
pilsonis

0

0

0

1

1

1

1

43722 21029 Optometrija (BSP)
Kopā:
Students
ārzemnieks:

0

11

11

11

11

16

17

0

11

11

11

11

15

15

Viesstudents
no ārzemju
augstskolas:

0

0

0

0

0

1

2

Itālijas
pilsonis

0

11

11

11

11

15

15

Spānijas
pilsonis

0

0

0

0

0

1

2

45722 21031 Optometrija (MSP)
Kopā:
Students
ārzemnieks:

9

9

9

0

0

0

0

9

9

9

0

0

0

0
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Viesstudents
no ārzemju
augstskolas:

0

0

0

0

0

0

0

Igaunijas
pilsonis

9

9

9

0

0

0

0

47722 21051 Optometrija (PMSP)
Kopā:
Students
ārzemnieks:
Viesstudents
no ārzemju
augstskolas:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42722 28414 Radiogrāfija (PBSP)
Kopā:
Students
ārzemnieks:
Viesstudents
no ārzemju
augstskolas:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45722 20906 Uzturzinātne (MSP)
Kopā:
Students
ārzemnieks:
Viesstudents
no ārzemju
augstskolas:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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PIELIKUMS Nr. 3
Starptautiskie projekti un pētījumi
1. 2011. – 2014. Zinātnisks, starptautisks, nekomerciāls pētījums. A multicenter
prospective randomized controlled study in patients undergoing Endoscopic
retrograde cholangiopancreatography (clinical trials ID, US National Institute
of Health reg. NCT01673763); (asoc.prof. A.Puķītis)
2. 2012. – 2014. Zinātnisks, starptautisks, nekomerciāls pētījums. Multicenter
retrospective trial evaluating sarcopenia and visceral obesity in patients with
pancreatic ductal adenocarcinoma (Infamus-I) Starptautiska projekta
International Postgraduate Course of Paancreatology “Pancreas 2000” ietvaros
(asoc.prof. A.Puķītis)
3. 2014. – 2020. Zinātnisks, starptautisks, nekomerciāls pētījums. Pancreatic
Cyst Follow-up, an International Collaboration (PACYFIC study). A
prospective evaluation of pancreatic cyst surveillance, based on the European
experts consensus statement on cystic tumours of the pancreas, Reg. Nr. MEC2014-021NL45556.078.13. (asoc.prof. A.Puķītis)
4. 2010. – 2014. Eiropas zinātnes un izglītības projekts; (EPC, UEGF,
Karolinskas institūts, Zviedrija).
International Postgraduate Course of
Paancreatology “Pancreas 2000”, asoc.prof. A. Puķītis -padomdevējs
(pieaicināts mentors)
5. 2013. - 2014. Zinātnisks, starptautisks, nekomerciāls pētījums; European
Registry on the management of Helicobacter pylori infection Protocol Code:
“Hp-EuReg” (asoc.prof. A.Puķītis)).
6. 2010. – 2013., ES septītās ietvarprogrammas projekts „Multi-disciplinary
biodosimetric tools to manage high scale radiological casualities” (projekta
vadītājs –A.Bajinskis)
7. 2011.-2014. PROHIBIT (Prevention of Hospital Infections by Intervention
and Training) WP2 WP3 un WP4 koordinētājs Latvijā, (prof. U.Dumpis)
8. 2010. -2013.g Klīniskais pētījums: ADVANCE (PMR-EC-1211), (asoc.prof.
I.Folkmane -pētījuma vadītāja)
9. 2009. – 2013. Eiropas Savienības 7 ietvara programmas TB PAN-NET
projekta sadaļas WP 4 ( V.Riekstiņa – vadītāja)
10. 2013. – Līdzdalība multicentriskajā pētījuma Initiative for Patient Outcomes
in Dialysis – Peritional Dialysis (PD) (IPOD-PD Study) (A.Silda)
11. 2013. Pētījums EVOLVE II: A Prospective Multicenter Trial to Assess the
Safety and Effectiveness of the SYNERGYTM Everolimus-Eluting Platinum
Chromium Coronary Stent System (SYNERGYTM Stent System) for the

Treatment of Atherosclerotic Lesion(s), (prof. A. Ērglis - vadošais pētnieks
Latvijā)
12. 2013. Pētījums HeartFlowNXT: HEARTFLOW koronārās asinsrites analīze,
izmantojot koronāro datortomogrāfisko angiogrāfiju: nākamie posmi (prof. A.
Ērglis - vadošais pētnieks Latvijā)
13. 2013. Pētījums EVOLVE II: A Prospective Multicenter Trial to Assess the
Safety and Effectiveness of the SYNERGYTM Everolimus-Eluting Platinum
Chromium Coronary Stent System (SYNERGYTM Stent System) for the
Treatment of Atherosclerotic Lesion(s), (prof. A. Ērglis - vadošais pētnieks
Latvijā)
14. 2013. Pētījums HeartFlowNXT: HEARTFLOW koronārās asinsrites analīze,
izmantojot koronāro datortomogrāfisko angiogrāfiju: nākamie posmi
(prof.A.Ērglis - vadošais pētnieks Latvijā)
15. 2013. – līdz šim; A Randomizes, Double blind, placebo controlled, Phase 3
study Evaluating the Efficacy and safety of Baricitinib in patients with
moderately to severely Active Rheumatoid arthritis who have had an
inadequate Response tp Methotrexate therapy, (prof. D. Andersone)
16. 2010 – līdz šim; A Phase 3, Multicenter, Randomized, 3 Double-Blind,
Placebo-Controled Study to Evaluate and Safety of Subcutaneous LY2127399
in Patients with Systemic Lupus Erythematosus, (prof. D. Andersone)
17. 2013.g. - turpinās Galvenā pētniece A fāzes multicemtriskajā randomizētajā
Apremilasta CC-10004 efektivitātes pētījumā pacientiem ar vidēji smagu un
smagu psoriāzi. ASV, Calgenit; Protokola numurs 2012-000859-14
(doc.I.Kolontaja-Zaube)
18. 2014. – līdz šim; Starptautisks akadēmiskais projekts PHARMINE 2 (dalība
visu ES valstu farmācijas programmām); (prof.R.Muceniece)
19. 3.fāzes randomizēts starptautisks, daudzcentru,dubultakls, placebo kontrolēts
paralēlu grupu pētījums, lai novērtētu ar Respimat inhalatoru lietota tiotropija
inhalāciju šķīduma efektivitāti un drošību salīdzinājumā ar placebo un
salmeterola HFA MDI, lietojot 24 nedēļas pacientiem ar vidēji smagu
astmu.Protokols BI Nr. 205418, centra 370010 vadošā pētniece. Sponsors
Boeringer Ingelheim RCV GmbH&Co KG (asoc.prof. S.Remberga)
20. 2. fāzes starptautisks, dubultakls, paralēlu grupu, placebo kontrolēts,
daudzcentru pētījums, lai salīdzinātu budesonīda 160 mcg devu ar placebo,
lietojot dozētā aerosolā divas reizes dienā, sešu nedēļu efektivitāti un drošību
bērniem ar astmu vecumā no sešiem līdz divpadsmit gadiem. Protokols
D589GC00001, centra 4800 vadošā pētniece. Sponsors Astra Zeneka AB
(asoc.prof. S.Remberga)
21. TEMPUS Project „Modernisation of Higher Education in the Area of Food
Quality and Safety in Tajikistan” Nr. 544529-TEMPUS-1-2013-1-LV-

TEMPUS-JPCR, 01.12.2013 – 30.11.2016, - līdzdalība;
22. NOVA/BOVA NORDPLUS NETWORK Project ID: NPHE-2013/10037 with
financial support of Nordplus/Higher Education subprogramme and involved
partners from BOVA UN and NOVA UN. Intensive master courses „Food
texture and Microstructure” –2013 - līdzdalība.
23. R&D Project „Study about the knowladge and habits regarding food fibres in
different countries, Nr. PROJ/CI&DETS/2014/0001, 2014 – 2015, līdzdalība;
24. Septītā ietvara projekts FP7-KBBE-2013-7 līguma No 613781, ”Ilgtspējīgu
pākšaugu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un to izmantošanas veicināšana
proteīna nodrošināšanai Eiropā pārtikas un lopbarības ražošanā” (Enhancing
of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply
for food and feed) (EUROLEGUME), (izpildes laiks 2014.g 1. janvāris 2017.g. 31. decembris.) (projekta koordinatori Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (UTAD), Portugal). Vadošā pētniece, Darba pakas WP
4.2 un 4.3 vadītāja (S.Muižniece-Brasava)
25. TEMPUS projekts „Modernisation of higher education in the area of food
quality and safety in Tajikistan” No. 544529-TEMPUS-1-2013-1-LVTEMPUS-JPCR (izpildes laiks 2014.–2016.). Lektore (S.Muižniece-Brasava)
26. Sagatavots un iesniegts projekts ar 8 valstu dalību EU Horizons 2020
,,Designing an Effective Prevention Strategy for Type 2 Diabetes”
(L.V.Neimane)
27. TEMPUS projects „Modernisation of higher education in the area of food
quality and safety in Tajikistan” No. 544529-TEMPUS-1-2013-1-LVTEMPUS-JPCR (2014.–2015.). lektore (J.Zagarska)
28. Lifelong Learning Programme – Erasmus Programme: Erasmus Network
518415-LLP-1-2011-1-IT-Erasmus-ENW / ISEKI Food 4 – Towards the
innovation of the food chain through innovation of education in Food Studies
(projekta koordinatore, 2011-2014); (I.Ciproviča)

ESF projekti
1. 2014. - ESF projekts (LUBI) „Jaunas zinātniskas grupas izveide urbānās
dabas
vides
kvalitātes
pētījumiem”
Projekta
Vienošanās
Nr.13/0060/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/041 (D. Grauda - vadošā pētniece,
no 2014.10.01. projekta vadītāja)
2. 2014. – ESF 2013/0060/1DP/I.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/041
”Jaunas
zinātniskas grupas izveide urbānas dabas vides kvalitātes pētījumiem”,
(A.Kataševs - darba grupas vadītājs)

3. 1.12.2009. – 30.11.2012.; 6 ESF līdzfinansētos projektos, tai skaitā, projektā
„Atomāro un nepārtrauktas vides tehnoloģisko fizikālo procesu modelēšana,
matemātisko metožu pilnveide un kvalitatīvā izpēte”, (prof. J.Buls, dalībnieks)
4. 2013. LU ESF projekts „Redzes pārslodzes fizioloģijas pētījumi un redzes
stresa diagnostikas metodikas izstrāde”, (prof. G. Krūmiņa, projekta zinātniskā
vadītāja)
5. 2011. – 2013. ESF projekts „Jaunas matemātiskas modelēšanas instrumentu
sistēmas izstrāde funkcionālo nano- un mikroelektronikas pusvadītāju
materiālu ražošanas tehnoloģijām’’ (Ģ.Barinovs, vadošais pētnieks)
6. 2013. - līdz šim; ESF projekts „Redzes pārslodzes fizioloģijas pētījumi un
redzes stresa diagnostikas metodikas izstrāde”, (doc. G.Ikaunieks, pētnieks)
7. 2014 ESF Projekts „Redzes pārslodzes fizioloģijas pētījumi un redzes stresa
diagnostikas metodikas izstrāde”, (A.Paušus- zinātniski tehniskās informācijas
inženieris)
8. 2010.-2012.
ESF
projekts
„Neiroimūnās
regulācijas
iespējas
neirodeģenerotīvo slimību ārstēšana ar jauna tipa priviliģētām struktūrām”.
ESF projekta līgums Nr.2009/0217/1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/031.
Projektu LU reģistrācijas Nr. ESS2009/84
9. 2009. -2012. ESF projekts, Nr. ESS2009/80, Biofotonikas pētījuma grupa”aktivitātes vadītājs, (Z.Marcinkevičs)
10. ESF projekts 1DP/1.1.1.2./13/APIA/VIAA/002 „Jaunas starpnozaru grupas
izveide efektīvu diabētiskās nefropātijas ārstēšanas līdzekļu meklējumiem” –
(prof. N. Sjakste-vadītājs)
11. 2014. ESF 2013/0060/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/041 „Jaunas zinātniskas
grupas izveide urbānas dabas vides kvalitātes pētījumiem”, (A.Kataševs darba grupa vadītājs)
12. Vēža ekosomas - jauns avots gastrointestinālo audzēju biomarķieru un
terapeitisko mērķu identificēšanai (LU MF aktivitātes vadītāja U. Riekstiņa)
13. „Agrīnas audzēju diagnostikas un novēršanas starpdisciplināra izpētes
grupa”
Nr.2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/016
(asoc.prof.
I.Daugule)
14. „Ģenētisko un seroloģisko biomarķieru diagnostikas metodes izstrāde
paaugstināta vēždraudes riska autoimūnas gastrointestinālas slimības
savlaicīgai noteikšanai pacientiem ar autoimūnām saslimšanām” (asoc.prof.
I.Daugule)Nr.2010/0302/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/158.

15. ERAF līdzfinansēts projekts JPA/2.1.2.2.4/13/09/003 „Ar šķiedrvielām
bagātinātu ekstrudēto pārtikas produktu izstrāde” (izpildes laiks 2014.g 1.
janvāris - 2015.g. 31. janvāris.). Vadošā pētniece (S.Muižniece-Brasava)

ERAF projekti
1. 2010 - līdz šim ERAF projekts Nr. ESS2010/110 „Autoimūno slimību agrīnās
diagnostikas metodes izstrāde” (prof. N.Sjakste – vadītājs).
2. 2010. – 2013. ERAF DU projekts „Uz biosaderīgām mikroshēmām balstītas
augu selekcijas tehnoloģijas izstrāde”(D.Grauda)
3. 09.09.2014. - 31.08.2015. ERAF projekts ‘Hronisku brūču dzīšanu veicinošas
medicīnas
ierīces
izstrāde’.
ERAF
projekta
līgums
Nr.
2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046.
Projekta
LU
reģistrācijas
Nr.
ESS2014/172; (asoc.prof. B.Jansone)
4. 2011-2013
ERAF
2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038
”Bezatlikumu tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no
lapkoku koksnes”, (A.Kataševs,dalībnieks)
5. 2011-2013. ERAF 2011/0007/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/008 ”Mobils
telemedicīnas skrīninga komplekss” ;(A.Kataševs dalībnieks, darba grupas
vadītājs)
6. 2011. gada 1. Oktobris – 2013. gada 31. decembris – ERAF projekts „Skolas
vecuma bērnu redzes un redzes uztveres traucējumu pētīšana un diagnostikas
metodiku izstrāde’’, (doc. A. Švede, pētnieks)
7. 2011.04.01. līdz 2013.12.31.ERAF projekts „Skolas vecuma bērnu redzes un
redzes uztveres traucējumu pētīšana un diagnostikas metodiku izstrāde”,
(lekt. E. Kassaliete,zinātniskais asistents)
8. 2011. - 2013. ERAF projekts „Skolas vecuma bērnu redzes uztveres
traucējumu pētīšana un diagnostikas metodiku izstrāde”, (G.Ikaunieks,
pētnieks)
9. 2013. ERAF Projekts „Skolas vecuma bērnu redzes un redzes uztveres
traucējumu pētīšana un diagnostikas metodiku izstrāde”, (A.Paušus -zinātniskā
asistenta p.i., optometriste)
10. 2011.-2013.g., ERAF 2.1.1.1.aktivitāte „Atbalsts zinātnei un pētniecībai ”
projekts „Plaušu vēža diagnostikas metodes un datorprogrammas prototipa
izstrāde, izmantojot izelpas gaisa analīzi ar mākslīgo ožas sensoru” projekta
vadītājs ( vienošanās Nr.2010/0303/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/043)
(asoc.prof. G.Strazda ,asoc.prof. V.Gordjušina; doc. M.Bukovskis)
11. 2014.-2015. ERAF projekts „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas
ierīces
izstrāde”.
ERAF
projekta
līgums
Nr.

2DP/2.1.1.1.0./14/APIA/VIAA/046.
ESS2014/172, (asoc.prof. B.Jansone)

Projekta

LU

reģistrācijas

Nr.

12. 2014. – 2015. ERAF projekts, r. ESS2014/158. „Inovatīva tehnoloģija
reģionālas asinsrites bezkontakta monitoringam”- (Z.Marcinkevičs-vadošais
pētnieks)
13. 2011. – 2013. ERAF projekts Nr. ESS2010/110 „Autoimūno slimību agrīnās
diagnostikas metodes izstrāde – (prof. N.Sjakste – vadītājs)
14. 2011.-2013.
ERAF
2010/0288/2DP/2.1.1.1.0./10/APIA/VIAA/038
„Bezatlikumu tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no
lapkoku koksnes”, (A.Kataševs – dalībnieks)
15. 2011.-2013. ERAF 2011/0007/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/008 „Mobils
telemedicīnas skriīninga komplekss” – (A.Kataševs - dalībnieks, darba grupas
vadītājs)
16. ERAF aktivitātes 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” projekta Nr.
2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002
„Mūsdienīgas
zinātnes
materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un
pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” (projekta vadītāja no
LLU)
17. ERAF
projekts
„Pārtikas
produktu
kvalitātes
klasteris”
KAP/2.3.2.3.0/12/01/004, apakšprojekta „Izejvielu un ražošanas tehnoloģisko
procesu izvērtējums rudzu maizes kvalitātes un mikrobioloģiskās drošības
uzlabošanai”, LPUF-KAP-003/13, līdzdalība, 2013 – 2014, līdzdalība;
18. ERAF projekts “Dabisko mikroorganismu asociāciju izmantošana plašā
patēriņa polifunkcionālu sinbiotisko dzērienu un to koncentrātu iegūšanai,
projekta Nr. 20110/0322/2DP/2.1.1.1.0/10APIA/VIAA/108 , līdzdalība,
01.07.-31.10.2013, līdzdalība;
19. Vienošanās Nr. L-TPK-08-0007 ar Valsts aģentūru “Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru” par finansiālu atbalstu centra darbībai Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) projekta „Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra
(TEPEK) darbības uzturēšana un attīstība LLU” ietvaros (izpildes laiks
2009.g. 29. janvāris –2013.g. 31.decembris), (S.Muižniece-Brasava)
20. 2013. ERAF projekts „Profilaktisku ādas atjaunināšanos veicinošu
polisaharīdu un glikoproteīnu preparātu ieguve no augiem un sēnēm, to
izmantošanai
higiēnas
un
kosmētikas
receptūru
izstrādei”,
2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/134, izpildītāja (V.Nikolajeva)
21. 2013 Projekta vadītājs Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences
centra realizētā ERAF līdzfinansētā rūpnieciskā pētījuma projektā „Piena

pārstrādes blakusprodukta – sūkalu – biokonversija etanolā un blakusproduktu
pārstrādes iespēju izpēte” (A. Vīgants)
22. 2014 Projekta vadītājs Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences
centra realizētā ERAF līdzfinansētā rūpnieciskā pētījuma projektā „Raugu
Kluyveromyces rūpnieciskā potenciāla
paaugstināšanas un biomasas
pārstrādes metožu izpēte piena sūkalu biokonversijas procesā” (A. Vīgants)
23. 2014 Projekta vadītājs Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences
centra realizētā ERAF līdzfinansētā rūpnieciskā pētījuma projektā „Raugu
Kluyveromyces rūpnieciskā potenciāla
paaugstināšanas un biomasas
pārstrādes metožu izpēte piena sūkalu biokonversijas procesā” (A. Vīgants)

Valsts pētījumu programmas
1. 2009. – 2014. Valsts pētījuma programmas „Jaunu profilakses, ārstniecības,
diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde
sabiedrības veselības uzlabošanai” apakšprojekts „Diabēta komplikāciju izpēte
un kardiovaskulāro preparātu bioloģiskā aktivitāte” – (prof. N.Sjakste –
izpildītājs)
2. 2010. – līdz šim Valsts pētījumu programma. Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un

dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar
multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību. 2010.-pašreiz. (prof.
D.Krieviņš – pētnieks)
3. Valsts pētījuma programmas „Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas
līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības
uzlabošanai” projekts Nr. 8 „Bērnu vecuma iedzimto un iegūto slimību
prognozēšanas, diagnostikas un ārstēšanas klīniska, molekulārbioloģiska un
morfofunkcionāla izpēte” (asoc.prof. I.Daugule)
4. 2009-2013 LZP Mat.zin. VPP-15 Prog. ”Inovatīvu
daudzfunkcionālu
materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem” 4. projekta „Jauni materiāli un
tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai’’ apakšprojekts
Nr. 4.5.-apašproj.uzd.vad. (prof. M.Ozoliņš)
5. National Research Programme 2010.-2013. „Development of prevention,
treatment, diagnosticēs means and practices and biomedicine technologes for
improvement of public health” project N.8 „Clinical, molekular-biological,
biomechanical and morphofunctional research of diagnosticēs and treatment of
congenital and acquired diseases of childhood.” (asoc.prof. I.Ebela –
pētnieks).
6.Valsts pētījumu programmas „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti
apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra
pētnieciskā konsorcija palīdzību” Apakšprojekta Nr12 vadītājs U.Dumpis

„Aktuālāko pret antimikrobiālajiem līdzekļiem rezistento infekciozo patogēnu
mūsdienīgu diagnostikas, epidemioloģijas, profilakses un ārstēšanas pasākumu
izstrāde”. Beidzās 2014.gada maijā/
7. 2010. - 2013. gadam un pagarinājumam 2014. gadam Dalība Valsts pētījumu
programmas "Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu,
biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai"
(asoc.prof. G.Latkovskis)
8. Valsts pētījumu Valsts pētījumu programma „Vietējo resursu (zemes dzīļu,
meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana-jauni produkti un
tehnoloģijas (NatRes)” (2010-2013), projekts Nr.3 „Vietējo lauksaimniecības
resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu
izstrādei (PĀRTIKA)” apakštēma „Jaunu pārstrādes tehnoloģiju ietekme uz
bioloģiski aktīvo savienojumu saglabāšanu pārtikas produktos”
9. Valsts Pētījumu Programmas „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un
transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)”
(2013.) projekts Nr. 3. „Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga
izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei
(PĀRTIKA)” – izpildītāja D.Kārkliņa
10. Valsts Pētījumu Programmas „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un
transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)”
projekts nr. 3. „Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana
paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)”, 2010.2013, līdzdalība;
11. Valsts Pētījumu Programmas Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un
transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)”
(2010.-2013.) projekts nr. 3. „Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga
izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei
(PĀRTIKA)” (projekta vad. prof. R. Globurda) (izpildes laiks. 2010. 1. jūnijs–
2013. decembris). Pētniece (S.Muižniece-Brasava)
12. 2013. VPP „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta)
ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)”, izpildītāja
(V.Nikolajeva)
13. 2013. VPP „Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas

un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem,
atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ierobežošanai”, izpildītāja
(V.Nikolajeva)
14. Valsts pētījumu programma „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un
transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)”
apakšprojekts, Nr. 3. „Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga

izmantošana paaugstinātas uzturvērtības
(PĀRTIKA)” izpildītāja ( J.Zagarska)

pārtikas

produktu

izstrādei

ELFLA projekti
1.

Projekts "Arodapmācības pārtikas ražošanas nozarē" Līguma Nr. 09-00-L11113000001. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma "Arodapmācības un
informācijas pasākumi” ietvaros ( lektore J.Zagarska)

2.

Projekts "Arodapmācības lauksaimniecības nozarē" Līguma Nr. 09-00-L11111000002. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma "Arodapmācības un
informācijas pasākumi” ietvaros (lektore J.Zagarska)

3.

ZM/2012/13EZF ELFLA „Latvijas pārtikas nozares konkurentspējas rādītāju
salīdzinošā analīze (2013), piedalās kā izpildītāja prof. D.Kārkliņa

4.

ZM /2012/22_ELFLA „No Latvijas lauksaimniecības produktiem ražotās pārtikas
pievienotās vērtības paaugstināšana un pārtikas produktu konkurētspējas
veicināšana” (2012 līdz 2014, projekta vadītāja I.Ciproviča)

LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu
dalībnieks:
1. LZP sadarbības projekta Nr.10.0010.01 „Slimību etioloģijas, patoģenēzes un
cilvēka novecošanas procesu ģenētiska izpēte Latvijas populācijā”
apakšprojekts: „MikroRNS, mRNS un SNP kā biomarķieri plaušu vēža agrīnai
diagnostikai, prognostikai un terapijas efektivitātes prognozēšanai”, sadarbības
partneris 2010. – 2014. (asoc.prof. G.Strazda; lekt. V.Kozirovskis)
2. 2009. – 2013. LZP Mat. Zina. VPP-15 Prog. „Inovatīvu daudzfunkcionālu
materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem” 4. projekta „Jauni materiāli un
tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai” apakšprojekts
Nr.4.5.-(apakšproj.uzd.vad – M.Ozoliņš)
3. 2012.-pašreiz; LZP fundamentālo un lietišķais pētījums. Vēdera un krūšu
aortas aneirismas ārstēšanai ideālas enkurtipa stenta-protēzes attīstība. (prof.
D.Krieviņš -vadošais pētnieks)
4. 2010. – 2013. Dalība LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta
Nr.10.0010 „Slimību etioloģijas, patoģenēzes un cilvēka novecošanas procesu
ģenētiska izpēte Latvijas populācijā” apakšprojektā Nr.10.0010.06 „Koronārās
sirds slimības molekulārā ģenētika”

5. LZP grants: 343/2012 „2. tipa cukura diabēta attīstības dažādu patoģenētisko
mehānismu identifikācija ar pacientam specifisku šūnu modeļu palīdzību
(New strategies for the functional modelling of various pathogenetic
mechanisms of cellular damage in patients with markedly increased genetic
risk to type 2 diabetes mellitus)" (prof. V.Pīrāgs)
6. LZP grants: 302/2012 „Gaistošie biomarķieri vēža un paaugstināta vēždraudes
riska stāvokļu noteikšanai: koncepcijas pierādīšana un gremošanas sistēmas
mikrofloras ietekmes izvērtēšana” (prof. M.Leja)
7. 2013. LZP projekts „Multiheterociklu ķīmijas attīstīšana jaunu bioloģiski
aktīvu vielu iegūšanai”, apakšprojekta vadītāja (V.Nikolajeva)
8. Kopš 2014. LZP projekts „Jaunu aģentu iegūšana pretvēža
antimikrobiālajai terapijai” apakšprojekta vadītāja (V.Nikolajeva)

un

9. Kopš 2014. LZP projekts „Kontrolējamas porainības kompozītmateriālu
sintēze un pētījumi plāno slāņu un to sistēmu iegūšanai enerģijas uzkrāšanas
un pārveidošanas pielietojumiem” apakšprojekta vadītāja (V.Nikolajeva)

Sadarbības projekti
1. 2014 - līdz šim LZP finansēts sadarbības projekts, fundamentālās zinātnes
nacionālais projekts „Vēža eksosomas – jauns avots gastrointestinālo audzēju
biomarķieru un terapeitisko mērķu identificēšanai” (koordinatore A. Linē),
vadošā pētniece. LU reģ. Nr. ZD2014/6232. (prof. R.Muceniece)
2. 2012. – 2015. Valsts nozīmes pētniecības centra “Farmācija un biomedicīna”
LU partnerpuses projekta zinātniskā vadītāja (koordinators O. Pugovičs, OSI).
Finansējums aparatūras iegādei. (prof. R. Muceniece)
3. Sadarbības projekta LU BI daļas vadītāja: Latvijas atjaunojamo izejvielu –
linu un kaņepju produktu īpašību pētījumi, to pielietošana inovatīvu
tehnoloģiju un jaunu funkcionālu materiālu izstrādei. 2010. – 2013.
(D.Grauda)
4. 2013 European Conference of National Strategies for Chlamydia trachomatis
and Human Papillomovirus, Berlīne, (doc.Dz.Ozoliņš- projekta vadītājs)
5. 2010. – 2013. Sadarbības projekts Nr. 10.0010 „Slimību etioloģijas,
patoģenēzes un cilvēka novecošanas procesu ģenētiska izpēte Latvijas
populācijā”, apakšprojekta „Plaša proteasomu gēnu polimorfisma skanēšana
Latvijas populācijā un to saistība ar autoimūnām slimībām (prof. N.Sjakste –
vadītājs)

6. 2012. – 2013. „Vai jauni dihidropiridīni (DHP) mazina doksorubicīna toksisko
ietekmi?” Latvijas- Francijas „Osmozes” programmas projekts (prof.
N.Sjakste – izpildītājs)
7. Latvijas-Francijas „Osmozes” programmas projekts „DNS bojājumi DNS
reparācijas ceļi cukura diabēta apstākļos: no 1,4 dihidropiridīniem atvasinātu
reparācijas veicinātāju loma” – līdzvadītājs, projekts apstiprināts 2014 g. (prof.
N.Sjakste)
8. 2013 Baltijas Vācijas Augstskolu biroja projekts „Slāpekļa oksīda sintēze
organismā: kā saglabāt līdzsvaru? (prof. N.Sjakste)
9. Sadarbības projekta „ Inovatīvas pieejas mikroorganismu molekulāri ģenētisko
īpašību un ar tām saistītu sistēmisku bojājumu mehānismu izpētē,
individualizētas infekcijas slimību uzraudzības, diagnostikas un terapijas
metožu un tehnoloģiju izveidē” apakšprojekta „Nozokomiālo infekciju
uzraudzība intensīvās terapijas nodaļā, lietojot epidemioloģiskās un molekulāri
ģenētiskās metodes” vadītājs. Beidzās 2013. gada decembrī (prof. U.Dumpis)
10. Inovatīvo Biomedicīnas Tehnoloģiju Institūta 2013 g. - 2014.g. projekts „
Urīnceļu infekciju ārstēšana ar uz dabas vielām veidotiem produktiem”
Piedalos zinātniska darba morfoloģiskās daļas izpilde (projekta vadītājs asoc.
prof. Dm. Babarikins); (asoc.prof. V.Gordjušina)
11. 2014. – līdz šim Akadēmisko pētījumu projekts: “Current and future status of
education on Medical technology in the pharmaceutical academic curricula in
Scandinavian and Baltic countries”, vadošā pētniece (koordinators Tartu
Universitāte un Helsinku Universitāte; (prof R.Muceniece)
12. Sadarbībā ar Medical University of Silesia, Poland; National Veterinary
Research Institute from Pulawy, Poland; National Public Health and Medical
Officer Service, Budapest, Hungary; University of Szeged, Hungary
sagatavots IECCLM projekts „3rd European Conference of National Strategies
for Chlamydia Trachomatis and Human Papillomavirus in Budapest, April 2324, 2015”, apjoms 12 000 EUR, avots - Visegrad fonds (doc.Dz.Ozoliņš)
13. Sadarbība ar RTU Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta
vadītāju profesoru Juriju Dehtjaru par projekta „Nanotehnoloģiju izmantošana
infekciju slimību diagnostikā” izstrādi (doc.Dz.Ozoliņš)
14. Mezenhimālo cilmes šūnu un audzēja cilmes šūnu reakcija uz nanodaļiņām
(Taivānas - Lietuvas - Latvijas projekts) projekta vadītāja U. Riekstiņa
15. Latvijas-Francijas „Osmozes” programmas projekts „DNS bojājumi un DNS
reparācijas ceļi cukura diabēta apstākļos: no 1,4 dihidropiridīniem atvasinātu
reparācijas veicinātāju loma”(prof. N.Sjakste – līdzvadītājs)
16. Latvijas-Francijas „Osmozes” programmas projekts „Vai jauni dihidropiridīni
(DHP) spēj mazināt doksorubicīna blaknes?” ”(prof. N.Sjakste – dalībnieks)

17. Latvijas-Lietuvas-Taivānas kopprojekts „Proteasomu gēnu alēles kā
bronhiālas astmas riska faktors Latvijas, Lietuvas un Taivānas populācijās”
”(prof. N.Sjakste – dalībnieks)
18. Francijas Nacionālā zinātnisko pētījumu centra (CNRS) atbalstīta FrancijasKrievijas-Ukrainas-Latvijas starptautiskā pētījumu grupa (GDRI) „No
notikumiem molekulārā līmenī uz šūnu līmeni cilvēka patoloģiju attīstība”
”(prof. N.Sjakste)
19. Baltijas Vācijas Augstskolu biroja projekts „Slāpekļa oksīda sintēze
organismā: kā saglabāt līdzsvaru?” (prof. N.Sjakste)
20. No 2013.gada jūnija līdz 2013.gada decembrim iepirkuma līguma Nr.2013-0627-01, kurš noslēgts starp SIA “Pharma and Chemistry Competence Centre of
Latvia” un Latvijas Universitāti, īstenotā projekta “Bioloģiski aktīvo
sastāvdaļu preparatīva izdalīšana no augu daļām” vadītāja.
21. TEPEK sadarbības projekts „Biešu pārstādes tehnoloģiju izstrāde” līgums Nr.
04.4 – 08/L-TPK-08-007/69, 2013, līdzdalība;

Studentu piesaiste projektiem
1. Rezidentūras studentes Oļesjas Basinas piesaiste pētījumam. A multicenter
prospective randomized controlled study in patients undergoing Endoscopic
retrograde cholangiopancreatography (clinical trials ID, US National Institute
of Health reg. NCT01673763). 2011-2014.
2. Rezidentūras studentes Imantas Ozolas Zālītes piesaiste pētījumam.
Multicenter retrospective trial evaluating sarcopenia and visceral obesity in
patients with pancreatic ductal adenocarcinoma (Infamus-I) Starptautiska
projekta International Postgraduate Course of Paancreatology “Pancreas 2000”
ietvaros (2012-2014).
3. Rezidentūras studentes Jeļenas Ivanovas piesaiste pētījumam. Multicenter
retrospective trial evaluating sarcopenia and visceral obesity in patients with
pancreatic ductal adenocarcinoma (Infamus-I) Starptautiska projekta Pancreas
2000 ietvaros (2012-2013).
4. Sadarbības projekta Nr. 10.0010 „Slimību etioloģijas, patoģenēzes un cilvēka
novecošanas procesu ģenētiska izpēte Latvijas populācijā” apakšprojektu
„Plaša proteasomu gēnu polimorfisma skanēšana Latvijas populācijā un to
saistība ar autoimūnām slimībām”. Piedalās Ārstniecības programmas 5. kursa
students Iļja Dmitriejevs.
5. 2013 – 2017 LZP grants 278/2014 „Jaunu cukura diabēta komplikāciju
ārstēšanas līdzekļu meklējumi starp vielām ar antioksidantu un DNS
reparācijas veicinātāju īpašībām” Piedalās Anna Tolstoja, Irēna Koteloviča
(Farmācijas bakalaura programmas 3. kurss)

6. ERAF projekts Nr. ESS2010/110 „Autoimūno slimību agrīnās diagnostikas
metodes izstrāde” piedalās Ārstniecības programmas 5. kursa students Iļja
Dmitrijevs.
7. ESF projekts 1DP/1.1.1.2./13/APIA /VIAA/002 „Jaunas starpnozaru grupas
izveide efektīvu diabētiskās nefropātijas ārstēšanas līdzekļu meklējumiem” –
piedalās Ārstniecības programmas 6. kursa studente Alise Dekante.
8. ERAF2.1.1.1. projektā„Atbalsts zinātnei un pētniecībai”. Projekta nosaukums –
„ Plaušu vēža diagnostikas metodes un datorprogrammas projekta izstrāde,
izmantojot izelpas gaisa analīzi un mākslīgo ožas sensoru” iesaistītie studenti
un doktoranti:
9. LU MF Medicīnas un Farmācijas doktora studiju programmas 1. kursa
doktorante Madara Tirzīte
10. European Society of Contraception and Reproductive Health (ESCRH)
pētniecības granta projekts: Contraceptive practice and use of women
requesting the termination of pregnancy in Latvia, 2012./2013. Iesaistītas LU
rezidente Lāsma Līdaka, RSU rezidentes Arta Spridzāne, Areta Tula, Nataļja
Mošna.
11. Pētniecības projekts: Hiperandrogēnisma iemeslu izpēte un raksturojums
pusaugu meitenēm Latvijā. 2013./2014. Iesaistītas LU studente Ilze Troice,
rezidente Lāsma Līdaka.
12. Pētniecības projekts: Latvijas studējošo zināšanas par seksuālās un
reproduktīvās veselības jautājumiem kontracepcijas kontekstā, 2013./2014.
Iesaistīti LU studente Dana Kalāne, rezidentes Justīne Rudzīte-Rjabceva,
Kristīne Staņkova, RSU rezidenti Arta Spridzāne, Antons Babuškins.
13. Pētniecības projekts: Mātes un jaundzimušā komplikāciju attīstība
priekšlaicīgi noplūdušu augļa ūdeņu gadījumos grūtniecības laikā no 22. līdz
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Studiju programmas satura un realizācijas apraksts
1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi
Studiju virziena ‘Veselības aprūpe’ Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju
programma „Ārstniecība” kods 42721 akreditēta līdz 2019. gada 30. maijam, studiju virziena
akreditācijas lapa Nr. 69.
Studiju programmas „Ārstniecība” mērķis, uzdevumi un rezultāti ir definēti saskaņā ar Latvijas
Universitātes attīstības stratēģiju, kā arī sekojot medicīnas izglītības tendenču attīstībai Eiropā
kopumā.
Programmas mērķi: nodrošināt ārsta izglītību, kas atbilst Eiropas Savienības Padomes
direktīvai 2005/36/EEK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un LR Likuma par
reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu prasībām un sagatavo ārstu,
kas ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku, veicot
slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju; sagatavot ārstus, kas iekļaujas
salīdzināmā grādu sistēmā Eiropā, radot darbaspēka brīvas pārvietošanās iespējas, un nodrošina
sabiedrību ar kvalificētu ārstniecisko aprūpi; ārsta izglītību kopumā veido teorētiskās zināšanas,
praktiskās iemaņas, ārsta cienīga (profesionāla) attieksme un uzvedība.

Studiju programmas uzdevumi:
1) apgūt zinātņu nozares un metodes, uz kurām balstās medicīna;
2) apgūt veselu un slimu cilvēku morfoloģiju (struktūru), funkcijas (fizioloģiju), un psiholoģiju;
3) iegūt zināšanas par veselību un tās veicināšanu, kā arī slimībām, to profilaksi un aprūpi
indivīda, ģimenes un sabiedrības kontekstā, apgūt pamata klīniskās prasmes (ievākt anamnēzi,
veikt vispārēju objektīvo izmeklēšanu un interpretēt rezultātus, kompetenti veikt noteiktas
manipulācijas), un personāla savstarpējās attiecības, kas nodrošina augstu medicīniskās aprūpes
standartu. Apgūt modernas tehnoloģijas, diagnostiku, ārstniecību un profilaksi;
4) apgūt problēmu risināšanas iemaņas, spēju patstāvīgi pilnveidot zināšanas profesionālās
dzīves laikā;
5) apgūt teorētisko zināšanu, praktisko un pētniecības iemaņu līmeni, kas ļauj turpināt studijas
rezidentūrā un doktorantūrā;
6) sagatavot topošo ārstu un piedalīties profesionālā mūžizglītībā.
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2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
Plānotais rezultāts ir nesertificētu ārstu sagatavošana, kas ļauj iestāties rezidentūrā un
doktorantūrā, lai nodrošinātu Latvijas veselības aprūpes vajadzības pēc ārstu kadriem.
Paredzētie studiju rezultāti ir saskaņoti ar studiju saturu un organizāciju, proti, studiju rezultātā
absolvents atbilstoši profesijas standartam ir apguvis pacienta vispusīgas izmeklēšanas metodes;
slimības stāvokļa novērtēšanu, diagnosticēšanu; neatliekamās palīdzības sniegšanu; ārstniecisko
darbību veikšanu atbilstoši slimību patoloģisko procesu, kritisko un terminālo stāvokļu
diagnozēm; ir apguvis praktiskās manipulācijas atbilstoši profesijas standartam; pārzina
sabiedrības veselības jautājumus un slimību primāro, sekundāro un terciālo profilaksi; spēj
pielietot pierādījumos balstītas ārstnieciskās metodes; sadarbojas ar kolēģiem, dažādām valsts
iestādēm; pārvalda ētiku un deontoloģiju ārsta profesijā; spēj pielietot teorētiskās zināšanas
praktisku veselības aprūpes jautājumu risināšanai.
Mācību rezultāts – kompetents, pārliecināts, rūpīgs, ētisks praktiķis, nodarbināms un
spējīgs veikt drošu pacienta aprūpi jebkur Eiropā, sagatavots augstiem personīgiem un
profesionāliem sasniegumiem, spējīgs analizēt kompleksas un mainīgas situācijas.
Programmas absolventam būs šādas zināšanas, prasmes, kā arī attieksmes un īpašības:
1. Spēja pielietot medicīnas praksē biomedicīnas zinātnes principus, metodes un zināšanas
anatomijā, bioķīmijā, šūnu bioloģijā, ģenētikā, imunoloģijā, mikrobioloģijā, molekulārajā
bioloģijā, patoloģijā, farmakoloģijā un fizioloģijā:
1) izprast cilvēka ķermeņa normālu struktūru un funkcijas; zināt slimību izpausmju
zinātnisko skaidrojumu;
2) izvēlēties atbilstošus izmeklējumus slimības gadījumiem;
3) zināt izmeklēšanas tehnoloģiju darbības principus;
4) izvēlēties atbilstošas slimību aprūpes metodes;
5) zināt medikamentu darbības mehānismus, farmakokinētiku, blakusefektus, mijiedarbību,
efektus populācijā;
6) veikt klīniskos novērojumus un datu kritisku analīzi.
2. Pielietot psiholoģijas un sociālās medicīnas principus, metodes un zināšanas medicīnas
praksē.
3. Spēja konsultēt pacientu:
1) ievākt anamnēzi;
2) veikt fizikālo izmeklēšanu;
3) izdarīt klīniskus novērtējumus un pieņemt lēmumus;
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4) nodrošināt skaidrojumu un ieteikumus;
5) sniegt atbalstu un mierinājumu;
6) novērtēt pacienta mentālo stāvokli.
4. Klīnisko izpausmju novērtēšana, izmeklējumu nozīmēšana, diferenciālās diagnozes veikšana
aprūpes plāna apspriešana:
1) atpazīt un novērtēt klīnisko izpausmju smagumu;
2) nozīmēt atbilstošus izmeklējumus un interpretēt rezultātus;
3) veikt diferenciālo diagnozi;
4) apspriest atbilstošu aprūpes plānu ar pacientu un aprūpes sniedzējiem;
5) sniegt aprūpi mirstošajiem un viņu ģimenēm;
6) aprūpēt hroniskas slimības.
5. Medicīnisko neatliekamo stāvokļu tūlītēja aprūpe, ieskaitot pirmo palīdzību un
atdzīvināšanu:
1) atpazīt, novērtēt un ārstēt akūtus neatliekamos stāvokļus;
2) sniegt pamata pirmo palīdzību;
3) sniegt neatliekamo aprūpi un kardiopulmonālo atdzīvināšanu atbilstoši Eiropas vadlīnijām;
4) sniegt traumas aprūpi atbilstoši Eiropas vadlīnijām.
6. Izrakstīt zāles:
1) izrakstīt medikamentus skaidri un precīzi;
2) kombinēt atbilstošus zāļu līdzekļus un citus terapijas veidus klīniskā kontekstā;
3) izskatīt zāļu un citu ārstēšanas veidu atbilstību un novērtēt potenciālos labumus un riskus;
4) ārstēt sāpes un distresu.
7. Profesionālās īpašības: 1) godīgums, krietnums, ētiskums, 2) kritikas, paškritikas un
pašrefleksijas spēja, rūpes par kvalitāti, 3) empātija, 4) radošums, 5) iniciatīva, vēlme gūt
panākumus, 6) interpersonālās iemaņas.
8. Profesionāls darbs:
1) spēja atpazīt ierobežojumus un lūgt palīdzību;
2) spēja darboties ar neparastām situācijām un adaptēties jaunām situācijām;
3) spēja noslogot pārējos komandas locekļus;
4) spēja darboties autonomi, kad nepieciešams;
5) spēja risināt problēmas;
6) spēja pieņemt lēmumus;
7) spēja darboties multidisciplinārā komandā;
8) spēja organizēt un plānot (ieskaitot laika menedžmentu).
6

9. Ārsts – eksperts:
1) spēja analizēt un sintezēt;
2) spēja mācīties (ieskaitot paša mūžizglītību);
3) spēja pielietot zināšanas praksē;
4) spēja mācīt citus;
5) pētnieciskās iemaņas.
10. Ārsts pasaulē: 1) dažādības un kultūru daudzveidības novērtēšana, citu valstu kultūru un
paražu sapratne, 2) spēja strādāt starptautiskā kontekstā, 3) otras valodas zināšanas, 4)
vispārējas zināšanas aprūpes medicīnā.
Studijas un to rezultāti ir vērsti uz darba tirgus vajadzību apmierināšanu, kā arī ir saskaņā
ar galvenajiem izglītības mērķiem-demokrātiskas sabiedrības, personības attīstību un pētniecības
attīstību.

3. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un
Latvijas Universitātes stratēģijai
Otrā līmeņa ārstniecības profesionālās studiju programmu ārsta grāda iegūšanai regulē
Eiropas

Savienības

direktīva

2005/36/EK

(2005.g.

7.septembris),

LR

likums

„Par

reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, MK noteikumi Nr.315
„Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” (2002. g.
23.jūlijs), MK noteikumi Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu” (2001.g. 20.novembris), 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” (2009.g. 24.marts), MK noteikumi Nr. 196 Grozījumi MK 2002.gada 23.jūlija
noteikumos Nr.315 „Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas
iegūšanai (2009.g. 24.februāris), kā arī Latvijas Republikas izglītības un profesiju standarts
„Ārsts”. Atbilstošs EK direktīvai studiju programmas ilgums ir 6 gadi (12 semestri), 240 Latvijas
kredītpunkti jeb 360 ECTS (5628 stundas).
Otrā līmeņa ārstniecības profesionālā studiju programmas realizācijas uzsākšana tika
apstiprināta ar 1997. gada LU Senāta lēmumu Nr. 170, akreditēta uz 6 gadiem: 2000. gada
26.decembrī līdz 2006. gadm, no 2006.gada līdz 2012.gada 31.decembrim un no 2013. gada
31.maija līdz 2019. gada 31.maijam.
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Programmas struktūrā ietverti:
A daļā - vispārizglītojošie studiju kursi 11 krp. apjomā (16,5 ECTS),
nozares teorētiskie pamatkursi 80 krp. apjomā (120 ECTS),
nozares profesionālie kursi - 131 krp. (196,5 ECTS),
B daļas izvēles kursi – 10 krp. (15 ECTS),
C daļas brīvās izvēles kursi– 8 krp. apjomā (12 ECTS).
Kopējais programmas apjoms 240 kredītpunkti (360 ECTS).
LU ārstniecības programma ir unikāla, jo ir vienīgā ārstniecības programma Latvijā, kas
tiek realizēta klasiskās universitātes vidē, izmantojot visu fakultāšu potenciālu, kā arī vienīgā,
kas ietver studējošo oriģinālpētniecību. Studējošie iegūst zināšanas preklīniskajos studiju kursos,
klīniskajos studiju kursos, praktiskās iemaņas iegūst un nostiprina mācību praksēs, izstrādā
diplomdarbu un to aizstāv. Salīdzinājumā ar citu valstu programmām, dotās programmas svarīga
atšķirība ir agrīns kontakts ar pacientu visu studiju perioda garumā.
Programmas rezultātā absolventi iegūst ārsta grādu. Ārsta grāds ļauj iestāties rezidentūrā
un doktorantūrā. Prasības iepriekšējai izglītībai, lai imatrikulētu ārstniecības studiju programmā,
ir vidējā izglītība.

4. Prasības uzsākot studiju programmu
Imatrikulācijas nosacījumus programmā apstiprina LU senāts. Studentu uzņemšana tiek
izsludināta katra gada jūlija mēnesī. LU ir apstiprināti studentu selekcijas kritēriji, kas
nepieciešami imatrikulācijai (26.04.2010 Senāta lēmums Nr. 363 ar grozījumiem, kas
apstiprināti ar 28.11.2011 Senāta lēmumu Nr. 166).
Reflektanti konkursa kārtībā tiek ranžēti saskaņā ar vērtējuma aprēķināšanas formulām,
kā arī īpašajiem nosacījumiem: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par
4) vērtējumam fizikā, bioloģijā, ķīmijā vai dabaszinībās; Papildu punkti: 2013. gada un 2014.
gada LU Jauno mediķu skolas absolventi, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus saņem 10 punktus,
2011. gada 2012. gada absolventi – 5 punktus; Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautisko
ķīmijas vai bioloģijas olimpiāžu 1.–3. vietas ieguvējiem 2013. un 2014. gadā.
Konkurss un uzņemšana APSP „Ārstniecība” tiek realizēts vienotā uzņemšanas sistēmā,
kurā apvienojušās vairākas augstskolas. APSP „Ārstniecība” reflektantiem stabili vairāku gadu
garumā ir augsts pieteikumu skaits ar 1.prioritāti. Visus pēdējos akadēmiskos gadus (2010/2011.,
2011/2012., 2012/2013., 2013/2014. gados) bija augstākais Latvijas Universitātē, kas liecina par
reflektantu augsto motivāciju, skat. ārstniecības programmas pieteikumu skaitu 1. tabulā.
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1. tabula
Ārstniecības programmas pieteikumu skaits
Akadēmiskais gads
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.

Kopējais
reflektantu skaits
398
499
570
945

Pieteikumu skaits
ar 1.prioritāti
388
466
395
422

Pieteikumu skaits ar 1.prioritāti
(% no kopējā pieteikumu skaita)
48,74
46,65
69,20
44,65

Katru gadu ir audzis pieteikumu skaits Ārstniecības programmā.
Konkurss uz valsts budžeta vietām: 2006./2007. ak.gads – 15,7; 2007./2008. ak.gads – 18,13;
2008./2009. ak. gads – 14,6; 2009./2010. ak. gads – 10,79; 2010./2011. ak. gads – 10,08;
2011./2012. ak. gads – 12,38; 2012./2013. ak. gads – 10,82; 2013./2014. – 11,04

(skatīt

1.attēlu).
1. attēls
Konkurss uz valsts budžeta vietām

Pēc dokumentu iesniegšanas un prioritāšu izvēles termiņa beigām 2 - 3 dienu laikā
reflektanti saņem atbildi par konkursa rezultātiem.
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5. Studiju programmas plāns

Kursa
kods

Kursa nosaukums

Obligātā daļa (A daļa)
Vispārizglītojošie studiju
kursi
Neorganiskā ķīmija
Ķīmi1083
Fizi1009
Ķīmi1020
Fizi1019

Medi1002
MediP011
SDSK1017
Medi1052

Fizika I

Kopā

Pārbaudes
veidi

Lekcijas,
semināri,
laboratorijas
darbi, praktiskie
darbi, prakse

3

3

Eksāmens

L32; Ld16

2

2

Eksāmens

L32

3

3

Eksāmens

L26; S8; Ld14

3

3

Eksāmens

L32; Ld16

6

11

1.gads
2.gads
3.gads
1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s.

Organiskā ķīmija
Fizika II
A daļas
vispārizglītojošie
studiju kursi kopā:
Nozares teorētiskie
pamatkursi
Normālā anatomija I
Ievads šūnu bioloģijā
Medicīniskā latīņu
valoda
Ievads medicīnas studijās

5

4.gads
7.s.
8.s.

5. gads
9.s. 10.s.

6.gads
11.s. 12.
s.

4

4

Eksāmens

L20; P68

3

3

Eksāmens

L32; S10; P24

2

2

Eksāmens

S44

2

2

Eksāmens

L35; S9

10

Medi1051
MediP012
Medi2009
Biol2172
Biol1051
Medi2059
Biol2002
Medi2053
Medi2060
Biol2003
Medi2010
Biol2175
Medi3064
Biol2042
Medi3066
Medi3020
Medi3065

Normālā anatomija II

3

3

Eksāmens

L12; P54

5

5

Eksāmens

L28; S15; P67

2
4

2
4

Eksāmens
Eksāmens

L8; P36
L32; P32

Bioķīmijas pamati

3

3

Eksāmens

Medicīnas embrioloģija

2

2

Eksāmens

L26; S9; P3;
Ld10
L22; S6; P16

Cilvēka fizioloģija I

5

5

Eksāmens

L55; Ld55

Vispārējā un speciālā
histoloģija
Normālā anatomija III
Ģenētikas pamati

Normālā anatomija IV

3

3

Eksāmens

L12; P54

Medicīnas bioķīmija

3

3

Eksāmens

Cilvēka fizioloģija II

5

5

Eksāmens

L32; S20; P4;
Ld10
L55; Ld55

Mikrobioloģija I

3

3

Eksāmens

L24; S10; P32

Parazitoloģija

2

2

Eksāmens

L28; Ld4

Vispārējā patoloģija I

3

3

Eksāmens

L24; P42

Molekulārā ģenētika

3

3

Eksāmens

L44; S4

Farmakoloģija I

3

3

Eksāmens

L40; S26

Mikrobioloģija II

3

3

Eksāmens

L32; S2; P32

4

Eksāmens

L24; P64

Vispārējā patoloģija II

4

11

Medi3067
Medi3071

Farmakoloģija II

4

4

Eksāmens

L42; S46

Vides veselība

2

2

Eksāmens

L26; S18

3

Eksāmens

L24; P42

4

4

Eksāmens

L24; P64

4

80

Medi4081

Orgānu un sistēmu
patoloģija I

Medi4082

Orgānu un sistēmu
patoloģija II

Psih1012
Medi1040
Medi2011

A daļas nozares
teorētiskie pamatkursi
kopā
Nozares profesionālās
specializācijas kursi
Psiholoģija
Fizikālā, rehabilitācijas
un sporta medicīna
Imunoloģija

3

11

8

16

16

12

10

2
2

2

3

2

Eksāmens

2

Eksāmens

L26; S3.75;
P2.25
L22; S22

2

Eksāmens

L24; S6; P14

Iekšķīgo slimību
propedeitika I

2

2

Eksāmens

L20; S24

Medi3068

4

4

Eksāmens

L22; P138

Medi3019

Klīniskās aprūpes pamati
(prakse)
Klīniskā prakse I

2

2

Aizstāvēšana

P80

4

Eksāmens

L16; S72

Medi3016
Medi3069

Iekšķīgo slimību
propedeitika II

4
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Medi3017
Medi3073
Medi4012
Medi4076
Medi4083
Medi3014
MediP007
Medi4008
Medi4013
Medi4089
Medi4091
Medi4092
Medi5038
Medi4011
MediP018
MediP008

Vizuālā diagnostika

2

2

Eksāmens

L32; P12

Ķirurģijas elementi

2

2

Eksāmens

L16; S26; P2

Neatliekamās un pirmās
palīdzības kurss (prakse)

2

2

Aizstāvēšana

L15; S9; P56

Iekšķīgās slimības I

5

5

Eksāmens

L22; S88

Dzemdniecība

3

3

Eksāmens

L8; P58

Dermatoveneroloģija

3

3

Eksāmens

Sabiedrības veselība un
epidemioloģija
Klīniskā prakse II

2

2

Eksāmens

L20; S27;
P19
L24; S20

2

2

Aizstāvēšana

P80

Iekšķīgās slimības II

4

4

Eksāmens

L24; S64

Pediatrija I

3

3

Eksāmens

L10; P56

Ginekoloģija

2

2

Eksāmens

L10; P34

Infekcijas I

3

3

Eksāmens

L14; S60

Klīniskā prakse III

2

2

Aizstāvēšana

P80

Iekšķīgās slimības III

3

3

Eksāmens

L20; S46

Ķirurģija

5

5

Eksāmens

Neiroloģija I

2

2

Eksāmens

L32; S30;
P48
L4; S40
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Medi5090
Medi5101
Medi2008
Medi5030
Medi5105
Medi5106
Medi4015
Medi5079
MediP006
Medi5100
Medi5040
Medi5080
Medi4006
Medi5114
Medi5093

Pediatrija II

3

3

Eksāmens

L10; P56

Uroloģija

2

2

Eksāmens

L10; P34

Medicīnas vēsture un
ētika

3

3

Eksāmens

L50; S16

Narkoloģija

2

2

Eksāmens

L24; S20

Oftalmoloģija

2

2

Eksāmens

L10; P34

Otorinolaringoloģija

2

2

Eksāmens

L14; S27; P3

Onkoloģija, radioloģija,
tiesu medicīna

5

5

Eksāmens

L10; S100

Iekšķīgās slimības IV

2

2

Eksāmens

L16; S28

Neiroloģija II

2

2

Eksāmens

L8; S36

Medicīnas vēsture II

2

2

Eksāmens

L32; S12

Klīniskā prakse IV

3

3

Aizstāvēšana

P88; S32

Iekšķīgās slimības V

4

4

Eksāmens

L16; S84

Specializētā ķirurģija un
anestezioloģija

4

4

Eksāmens

L34; S27;
P39

Psihiatrija

2

2

Eksāmens

L20; P30

Infekcijas II

2

2

Eksāmens

S50

14

Medi5111
Medi5042
Medi5098

Neiroķirurģija

2

2

Eksāmens

L8; S28; P14

Klīniskā prakse V

4

4

Aizstāvēšana

P160

Ortopēdija

2

2

Eksāmens

P50

3

3

Eksāmens

L12; P108

Medi4010

Mācību prakse ģimenes
medicīnā
Mācību prakse
iekšķīgajās slimībās

2

2

Eksāmens

P80

Medi4003

Mācību prakse ķirurģijā

3

3

Eksāmens

S47; P73

Diplomdarbs

10

10

Aizstāvēšana

Gala pārbaudījums
ārstniecībā

2

2

Eksāmens

L10; S6;
P234
P50

20

131

Eksāmens

P32

MediR003

Noslēguma pārbaudījumi
Medi4014
Medi5061

A daļas nozares
profesionālās
specializācijas kursi
kopā:

2

2

2

8

10

15

14

20

18

20

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)

ValoP208

Nozares angļu valoda
mediķiem*

2

2

15

Valo1445

Valo1446
Valo2345
Valo2347

Valo2348

Medi3009
Medi3193
SDSK1093
Medi1053
Filz2172
Medi3007
Medi4000
Medi5121

Nozares vācu valoda
ārstiem I

2

2

Eksāmens

P32

Profesionālā svešvaloda
(latviešu valoda) ārstiem
I
Nozares angļu valoda
mediķiem II
Nozares vācu valoda
ārstiem II

2

2

Eksāmens

P44

2

2

Eksāmens

P32

2

2

Eksāmens

P32

Profesionālā svešvaloda
(latviešu valoda) ārstiem
II

2

2

Eksāmens

P32

Iedzimtas slimības

2

2

Eksāmens

L32; P12

Atkarības klīniskie
aspekti

2

2

Eksāmens

L42; S2

Ekonomika un vadība
veselības aprūpē
Uzturzinātnes pamati

2

2

Eksāmens

L16; S16

2

2

Eksāmens

L38; S6

2

Eksāmens

L16; S16

Ētika

2

Sociālā medicīna

2

2

Eksāmens

L22; S22

Ievads algoloģijā

2

2

Eksāmens

L36; S8

Laboratorijas medicīna

2

2

Eksāmens

L20; S24
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Medi4043
Medi5122
Medi1094

Globālā veselība

2

2

Eksāmens

L27; S8; P9

Ekspresdiagnostikas
pamati
Uzvedības medicīna

2

2

Eksāmens

L4; P40

2

2

Eksāmens

L24; S20

Klīniski eksperimentālā
ķirurģija

4

4

Eksāmens

S38; P50

MediP027

Medicīniskās problēmas
kosmetoloģijā

2

2

Eksāmens

L32

Medi1008

2

Eksāmens

S44

Medi3018
Medi5110
MediP002

Medi5000

Tropiskā medicīna

2

Pulmonoloģija,
alergoloģija

2

2

Eksāmens

S44

Angioloģija

2

2

Eksāmens

L24; S18; P2

Sievietes un ģimenes
seksuālās un
reproduktīvās veselības
aprūpe

2

2

Eksāmens

L20; S24

Medicīnas tiesības

2

2

Eksāmens

L22; S22

Jaunākās diagnostikas
metodes medicīniskajā
mikrobioloģijā

2

2

Eksāmens

L38; S6

SDSK5117

Medi4036
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Endokrinoloģija

2

2

Eksāmens

S50

Medi5116

Kopā A daļā
t.sk.
Vispārizglītojošie studiju
kursi
Nozares teorētiskie
pamatkursi
Nozares profesionālās
specializācijas kursi
Kopā B daļā
t.sk. Nozares
profesionālās
specializācijas kursi
Brīvās izvēles daļā (C
daļā) (profesionālo
studiju programmā C
daļā var nebūt)
Kopā programmā

18

14

5
11
2

6
8

2
2

4
4

20

18

18

20

20

18

18

16
2

16
2

12
8

10
10

3
15

4
14

20

20

2
2

2

2

2

20

20

20

18

18

20

20

20

222

20

11
80
131

2
2

10
10

2

20

20

20

20

8

20

20

20

20

240

18

6. Studiju programmas organizācija
Ārstniecības augstākās profesionālās studiju programmas saturs ir orientēts, lai risinātu gan lokālas,
gan starptautiskas veselības aprūpes vajadzības. Studiju programmas koncepcija ir uz studentu
vērsta (student – centred), uz priekšmetiem balstīta (discipline based) programma, kurā nepārtraukti
tiek stiprināta vertikālā integrācija, kā arī studējošie tiek apmācīti risināt problēmas.
Studiju programma ietver zināšanu apgūšanu, praktisko iemaņu apgūšanu, kā arī attieksmju
un vērtību sistēmu apgūšanu. Studiju kursu satura izstrādē tiek ņemti vērā uz pierādījumiem bāzētās
medicīnas zinātnes atzinumi, integrējot to mācību procesā (evidence based medical education).
Studiju programma „Ārstniecība” ir pilna laika programma, kas paredzēta 12 semestriem
(40 stundas mācību darba nedēļā, no kurām vidēji 23,5 ir kontaktstundas).
Programmai ir obligāta A daļa (core curriculum), izvēles jeb B daļa (elective) un brīvās izvēles – C
daļa (free elective).
Programmā ar kopējo 240 KP apjomu (360 ECTS) ietilpst vispārizglītojošie studiju kursi 11 KP
apjomā (16,5 ECTS), nozares teorētiskie pamatkursi 80 KP apjomā (120 ECTS), nozares
profesionālie kursi – 131 KP (211,5 ECTS) un brīvās izvēles kursi C daļā - 8KP (12 ECTS).
Prakses apjoms programmā ir 27 kredītpunkti (40,5 ECTS), diplomdarbs - 10 KP (15 ECTS), gala
pārbaudījums – 2 KP (3 ECTS).
A daļas jeb obligāto studiju priekšmetu apgūšana ir obligāta diploma ieguvei. B daļas jeb
izvēles studiju kursi dod iespēju padziļināti izprast atsevišķus medicīnas jautājumus, tādējādi
papildinot topošā ārsta profesionālās zināšanas, iemaņas un pieredzi. C daļas jeb brīvās izvēles
kursi ir vispārējas zināšanas, kas papildina ārsta vispārējās iemaņas.
Mācību prakses tiek organizētas studiju laikā Universitātes slimnīcās un ģimenes ārstu praksēs, ar
kurām noslēgti līgumi.
Studenti piedalās zinātniskās un profesionālās konferencēs kā klausītāji un referenti, individuāla
pieeja studentam tiek sasniegta dažādos veidos: lietojot elektroniskos studiju kursus un saņemot
prezentācijas no mācībspēkiem; B un C daļās studējošie var izvēlēties kursus. Apmaiņas studenti
(Erasmus u.c. programmās) var studēt pēc individuāla plāna. Ir paredzēta iepriekšējo studiju etapu
rezultātu atzīšana. Ir organizētas docētāju konsultācijas.
Individuāla pieeja realizējas arī diplomdarba izstrādes laukā, kad darba vadītājs (supervisor)
individuāli strādā ar diplomdarbu autoru.
Studentu novērtēšanas sistēma un kritēriji, kā arī regulatorie normatīvie akti ir skaidri un pieejami
LU informatīvajā sistēmā (LUIS). Personas, kas nav LU studenti, saskaņā ar programmas direktora
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akceptu var apmeklēt studiju kursu klausītāja statusā; vēlāk šo kursu var atzīt atbilstošā studiju
programmā kā tās daļu.
Sadarbībā ar akadēmisko struktūrvienību vadītājiem un docētājiem tiek pilnveidots, regulāri
atjaunināts studiju kursu saturs un organizācija visos studiju kursos.
Lai veicinātu programmas kursu vertikālo un horizontālo integrāciju, tika izveidotas vairākas darba
grupas, integrējot preklīniskās un klīniskās katedras, kurās tika diskutēts par mācību saturu,
organizāciju, kā arī izstrādāti priekšnoteikumi mācību procesa un studiju satura harmonizācijai, ko
vēlāk apsprieda studiju programmu padomē.

7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Ārstniecība” tiek realizēta
pilna laika klātienes studijās latviešu un angļu valodā. Praktisko darbu īstenošanai studenti ir
sadalīti grupās pa 12–15 studentiem 1.-3. kursā un pa 8–11 studentiem 4.-6. kursā.
Katram studiju kursam ir izveidots kursa apraksts, kurā ir norādīts kursa plāns un saturs,
prasības kredītpunktu iegūšanai, pēc kursa apgūšanas sasniedzamie rezultāti, ar ko studenti tiek
iepazīstināti katra studiju kursa sākumā. Studiju kursu saturs, rezultāti un novērtēšana tiek
sistemātiski pārskatīti, un nepieciešamības gadījumā atjaunoti - pēdējo reizi

akadēmiskais

personāls ir atjaunojis studiju kursu aprakstus 2013./2014. akadēmiskajā gadā, t.sk., definējot
formulu, kā studiju kursā tiek aprēķināts gala vērtējums un definējot mācību rezultātus. Studiju
kursu apraksti ir kā studiju ceļveži attiecīgajā studiju kursā.
Studiju programmas „Ārstniecība” docētāji īpaši aktīvi 2013./2014. akadēmiskajā gadā turpinājuši
studiju kursu pilnveides procesu MOODLE vidē, līdz ar to studiju kursu saturiskā daļa studentiem
ir pieejama arī LU e-kursu mācību vidē. Tādejādi MOODLE e-kursu vidē ir izstrādāti un ievietoti
‘Vispārējā un specializētā histoloģija’ studiju kursa praktiskās nodarbības materiāli un praktisko
nodarbību teorijas jautājumi; studiju kursam ‘Medicīnas embrioloģija’ - papildināti nodarbību
materiāli, praktisko nodarbību preparātu attēli, studiju paškontroles jautājumi;

studiju kursā

‘Vispārējā patoloģija I’; ‘Orgānu un sistēmu patoloģija I’ – pievienoti mācību materiāli, kolokviju
jautājumi un laboratorijas darba protokoli; papildināta informācija studiju kursiem ‘Farmakoloģija
I’ un ‘Farmakoloģija II’ – pievienoti dažādi lekciju materiāli, attēli, ievietota vērtējumu tabula etestiem, mācību literatūras materiāli, studenti veic daudzizvēļu testus un kārto gala pārbaudījumus
MOODLE vidē; studiju kursā ‘Infekcijas I un Infekcijas II’ e-kursā ievietoti dažādu infekcijas
slimību apraksti, mācību materiāli, attēli, izglītojošie materiāli, apraksti un paškontroles eksāmenu
jautājumi gan latviešu, gan angļu valodās; studiju kursā ‘Ievads algoloģijā’ pievienoti eksaminācijas
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jautājumi; studiju kursā ‘Pediatrija II’ ievietoti lekciju materiāli; eksāmena jautājumi, e-kursā –
‘Slimības vēstures paraugs’ pievienotas Kardiopulmonālās reanimācijas vadlīnijas, mācību
materiāli un apraksti par vairāk nekā 16. tēmām; studiju kursā ‘Jaunākās diagnostikas metodes
medicīniskajā mikrobioloģijā’ e-kursā ievietotas lekciju prezentācijas, referātu tēmas, paškontroles
eksāmenu jautājumi; studiju kursā ‘Specizlizētā ķirurģija un anestezioloģija’ pievienoti lekciju
materiāli, studentu prezentāciju tēmas un paraugi, papildus lekciju materiāli. Darbs pie dažādu
studiju kursu MOODLE vides pilnveidošanas turpinās.
2013./2014. ak.g. ietvaros tika papildinātas (Valo 1446, Profesionālā svešvaloda (latviešu
valoda) ārstiem I), pārstrādātas (Valo3228, Profesionālā svešvaloda (latviešu valoda) ārstiem III)
un izstrādātas (Valo1871, Latviešu valoda zobārstiem I) vairākas studiju kursu programmas. Šo
kursu programmas ir izstrādājusi LU VC doc. I. Līsmane, tās ir aktualizētas 2014. gada jūnijā un to
saturu ir apstiprinājusi par valodniecības nozari atbildīgā prof. I. Karapetjana.
Profesionālā svešvaloda (latviešu valoda) ārstiem I:
-

tika palielināts kontaktstundu skaits (no 32 – 44 akad. st.), kas būtiski ietekmē ne tikai
valodas likumsakarību izpratni, bet tieši valodas praktiskā lietojuma intensitāti;

-

svarīgs noteikums ir apmeklējums un aktīva līdzdalība nodarbībās, kā arī veikta kontrole
šīs prasības realizācijā,

-

lai atvieglotu un palīdzētu ārzemju studentiem orientēties elementārās sadzīves situācijās,
tiek piedāvāti e-resursi valodas apguvei.

Profesionālā svešvaloda (latviešu valoda) ārstiem III:
-

lai sekmētu medicīnas leksikas un terminoloģijas apguvi latviešu valodā, tika pilnībā
pārstrādāts viss šā studiju kursa saturs, kas veicinātu studenta spēju iegūt un sniegt
informāciju, lietojot latviešu valodu saskarsmē ar pacientu,

-

izstrādātā kursa satura apguve varētu veicināt studentu komunikatīvās iemaņas intervēt
pacientu, spēju strukturēt iegūto informāciju par slimnieka vispārējo stāvokli un konkrētās
orgānu sistēmas stāvokli,

-

arī trešā semestra studentiem nodarbību apmeklējums ir obligāts.

2013./2014. studiju gada pavasarī kopā ar P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas docētāju
atbalstu LU MF IV semestra studentiem bija iespēja savas komunikatīvās prasmes pārbaudīt
praktiski, iztaujājot pacientus un uzklausot viņu atbildes autentiskā vidē. Šī valodas lietojuma
pieredze tika pozitīvi novērtēta gan no studentu, gan no docētāju puses.
Studenti, uzsākot studijas 1.kursā, izveido kursa kopējo e-pastu, uz kuru gan docētāji, gan
vispārējais personāls nosūta aktuālo informāciju studentiem.
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Nodarbībās apgūstamo prasmju un kompetenču saraksts ir izveidots saskaņā ar Ārsta
profesijas profesionālo standartu.
Ārstniecības studiju programmas realizācijā tiek izmantotas lekcijas, semināri, laboratoriju
darbi, praktiskās, klīniskās nodarbības, problēmbāzētie semināri, diskusiju grupas, mācību
ekskursijas, situāciju uzdevumu analīze, mācību prakses, kā arī konsultācijas gan studiju kursu
apguves laikā, gan pirms pārbaudījumiem. Semināros notiek apgūtās vielas apspriešana un
diskusijas, problēmbāzētajos semināros notiek studentu trenēšana konkrētas problēmas risināšanā,
izmantojot slimības gadījumu aprakstus (cases). Praktiski visos studiju kursos tiek rakstīti referāti,
klīniskajos studiju kursos – akadēmiskās slimības vēstures. Studentiem tiek organizēts studiju kurss
„Ievads medicīnas studijās”, kura ietvaros speciālas lekcijas tiek nolasītas par programmas mērķiem
un uzdevumiem, prasmēm strādāt ar informācijas resursiem.
Studiju programmā pēdējo gadu periodā ieviestas vairākas izmaiņas: papildināts studiju
kurss „Latviešu valoda I, III topošajiem (ārzemju) mediķiem (sarunu prakse)”; B daļas studiju
kurss „Kardioloģija” integrēts studiju kursā „Klīniskā prakse V”; studiju kursa „Fizika I” apjoms
samazināts no 4 kp uz 2 kp; izveidots jauns A daļas studiju kurss „Gala pārbaudījums ārstniecībā”;
izveidots kurss „Fizikālā, rehabilitācijas un sporta medicīna”; izveidoti jauni B daļas kursi „Ievads
algoloģijā” un „Sievietes un ģimenes seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpe”. Problēmu
risināšanas iemaņas tiek attīstītas risinot situāciju uzdevumus (cases) kā grupu darbā, tā pie
datoriem un problēmsemināros. Praktiskās iemaņas tiek attīstītas darbā ar manekeniem, mulāžām,
kā arī praktisko darbu laikā.
Lekcijas un nodarbības tiek plānotas darba dienās laikā no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00.
2013./2014. akadēmiskajā gadā lekcijas organizētas moduļu veidā mācību semestra sākumā.
Praktisko un laboratorijas darbu garums variē no 2 līdz 5 akadēmiskajām stundām.
Lekciju telpas ir nodrošinātas ar datoriem un multimediju projektoriem. Visiem docētājiem
lekcijas ir sagatavotas Power Point prezentāciju veidā. Ir iespējamas arī video demonstrācijas un
audiodemonstrācijas. Laboratorijas un praktiskie darbi vispārizglītojošos un nozares teorētiskajos
kursos notiek Fizikas un matemātikas fakultātes, Ķīmijas fakultātes, Bioloģijas fakultātes, Valodu
centra bāzēs. Praktiskie darbi anatomijā notiek gan pie natīvā preparāta (līķa), gan pie natīvā
preparāta, kas izgatavots ar plastinizācijas metodi, kā arī izmantojot datorprogrammas. Mācību
ekskursijas notiek ‘Medicīnas vēstures’, ‘Ievads medicīnas studijās’ kursos. Praktisko iemaņu
apguves sākumā studenti strādā ar manekeniem, mulāžām.
Darbojas studentu neiroķirurģijas zinātniskais pulciņš uz LU Medicīnas fakultātes
Eksperimentālās ķirurģijas centra bāzes. Studentu skaits katru akadēmisko gadu variējis robežās no
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10 līdz 20. Studenti vairākkārt viesojušies Tartu Universitātes „Estonian Ludvig Puusepp Society of
Neurologists and Neurosurgeons” rīkotajos semināros.
Studenti tiek aktīvi iesaistīti pētniecības darbā, iekļaujoties dažādu pētniecības projektu
realizēšanā (ESF, ERAF, VPP, LZP grantu, farmācijas industrijas sponsorētos pētījumos par
medikamentiem u.c.) kas ir APSP „Ārstniecība” nozīmīgs instruments studējošo iemaņu apguvei sekot progresam profesionālajā jomā un piedalīties mūžizglītībā. Studenti iemācās, kā saistīt teoriju
ar praksi.
APSP „Ārstniecība” studenti iesaistās pētniecībā gan diplomdarba izstrādē, gan saskaņā ar
savām pētnieciskajām interesēm visa studiju perioda garumā. Studenti piedalās pasaules, Eiropas un
Latvijas mēroga konferencēs un kongresos kā ar mutiskajiem, tā ar stenda referātiem.
Studenti tiek stimulēti, veicinot izcilību - piešķirot LU mecenātu stipendijas (Morberga,
Priedkalna, E.Petkēvičas u.c.). Katru gadu 5-6 studentiem tiek piešķirtas mecenātu stipendijas.
Vidusskolēni var pieteikties un saņemt stipendijas „Ceļamaize 2011”. Studenti var saņemt diplomu
ar izcilību un tiek apbalvoti par izcilu diplomdarbu.
Nozīmīga studiju programmas sastāvdaļa ir prakse. Studenti pirms prakses tiek instruēti un
katrs students saņem prakses programmu. Prakses laikā studentam jāaizpilda prakses
dienasgrāmata, kas jāiesniedz, lai saņemtu gala novērtējumu. Katrs students saņem vērtējumu no
prakses vadītāja. Studentu dienasgrāmatas un prakšu vadītāju vērtējumi tiek saglabāti studenta
personas lietā. Prakšu vadītāji ir sertificēti ārsti un virsārsti. Tajā pašā laikā nodaļu vadītāji, kas
iesaistīti praksē, ir studentu nākošie darba devēji, tāpēc viņu viedoklis, kas zināms no diskusijām,
un prakses novērtējums kalpo kā papildus darba devēju viedokļi aptaujā. 2011. – 2014. gadā
studējošie ir bijuši praksēs 20 slimnīcās un 42 ģimenes ārstu praksēs.
Prakse ir iedalāma 4 galvenajās daļās:
1. Klīniskās aprūpes pamati (prakse);
2. Neatliekamās un pirmās palīdzības kurss (prakse);
3. Klīniskā prakse - darbs ar slimnieku mācībspēka pārraudzībā – anamnēzes iegūšana,
objektīvā izmeklēšana, laboratorās un instrumentālās izmeklēšanas plāna un ārstēšanas
plāna sastādīšana, praktisko manipulāciju izpilde, akadēmiskās slimības vēstures
uzrakstīšana;
4. Mācību prakses ķirurģijā, iekšķīgajās slimībās un ģimenes medicīnā.
Prakses notiek dažādās Rīgas klīnikās, kas minētas sadaļā Resursi.
Prakses organizācija ir atbilstoša tās mērķiem un uzdevumiem, prakses apraksti ir pieejami.
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Ārstniecības iestādes un Latvijas Universitāte ir noslēgušas līgumus par apmācības un
prakšu realizēšanu. Jāuzsver, ka agrīna apmācība pie slimnieku gultas ir neapšaubāma mācību
procesa realizācijas stiprā puse.
Diplomdarba izstrādē studenti strādā docētāja vai praktiskā ārsta vadībā, kam ir doktora
grāds. Elektroniski ir pieejams nolikums par diplomdarbu; diplomandi un darbu vadītājs tiek
konsultēti diplomdarba izstrādes praktiskajā realizācijā. Prezentāciju iemaņas tiek attīstītas, studiju
kursos sagatavojot referātus, kā arī prezentējot diplomdarba rezultātus. Pētnieciskā darba iemaņas
un kritiskā domāšana tiek attīstīta realizējot un aizstāvot diplomdarbu.
Ir izstrādāta vienota diplomdarbu uzrakstīšanas forma, ar ko studējošie ir iepazīstināti.
Diplomdarbu vērtē recenzents. Diplomdarbu novērtēšana notiek saskaņā ar zinātniskās
objektivitātes principiem, argumentāciju un ētiku.
Valsts pārbaudījumu komisija tiek apstiprināta saskaņā ar LU Nolikumu par noslēguma
pārbaudījumiem Latvijas Universitātē, kas apstiprināts ar LU Senāta 28.04.2003. lēmumu Nr. 162.
Komisija tiek apstiprināta katru akadēmisko gadu.
Visi LU noteikumi un rīkojumi ir pieejami elektroniski: http://www.lu.lv/studentiem/

8. Vērtēšanas sistēma
Studentu novērtēšanas sistēma un kritēriji, kā arī regulatorie normatīvie akti ir skaidri un pieejami
LU informatīvajā sistēmā (LUIS).
Studiju kursu novērtēšanas kritēriji, apguves kārtība un pārbaudījumu norise ir definēti LU
30.11.2009. Senāta lēmumā Nr. 296 „Par studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas kārtību LU” ar
grozījumiem, kas apstiprināti ar 25.02.2013. Senāta lēmumu Nr.288. Savukārt LU 28.04.2003.
Senāta lēmumā Nr. 162 „Par Nolikumu par noslēguma pārbaudījumiem LU” noteikta gala (valsts)
pārbaudījumu norise, ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 24.05.2010.
Prasībās kredītpunktu iegūšanai un vērtēšanas kritēriji ietverti studiju kursa aprakstā.
Novērtēšanai tiek izmantota desmitbaļļu sistēma. Studiju kursa sākumā students saņem informāciju
par prasībām kredītpunktu iegūšanai, starppārbaudījumiem, grafiku semestra laikā. Ieviestā
starppārbaudījumu sistēma liek uzsvaru uz semestra darbu, kas dod vismaz 50% no studiju kursa
gala vērtējuma atzīmes. Starppārbaudījumi var būt dažādi, t.i., mutiski, rakstiski, daudzizvēļu tests,
projekti, literatūras apskati, kontroldarbi, kolokviji, testi, daudzizvēļu testi kursa Moodle e-vidē,
referāti, slimības vēstures u.c. Starppārbaudījumu hronoloģiskais grafiks studiju kursos tiek
saskaņots, lai optimizētu patstāvīgā darba apjomu. Pašvērtējuma periodā katedras, docētāju grupas
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atkārtoti apspriedušas prasības kredītpunktu ieguvei studiju kursā. Starppārbaudījumu vērtējuma
īpatsvaram kopējā vērtējumā ir tendence pieaugt.
Semestra vai studiju kursa noslēgumā notiek kombinētais eksāmens, kurš ietver daudzizvēļu testu; praktisko eksāmenu pie pacienta gultas (klīniskajās disciplīnās); teorētiskos
jautājumus. Ir ieviesti OSCE (objektīvi strukturētie klīniskie) eksāmeni Ķirurģijas katedras un
Internās medicīnas katedras docētajos studiju kursos, kas paaugstina vērtējumu objektivizāciju.
Mācību rezultāti apraksta studentu zināšanas un praktiskās iemaņas studiju kursa
noslēgumā.
Studiju kursa apguves vērtējumu aprēķina LU centralizētajā sekmju reģistrēšanas sistēmā pēc kursa
aprakstā noteiktā algoritma, ņemot vērā starppārbaudījumos un eksāmenā iegūtos vērtējumus, un
reģistrē pārbaudījuma protokolā.
Ārstniecības programmas gala pārbaudījumi sastāv no: 1) diplomdarba, 2) gala
pārbaudījuma ārstniecībā, kurš ietver 3 daļas - praktiskie eksāmeni pie pacienta gultas ķirurģijā un
iekšķīgajās slimībās, teorētiskais eksāmens. Studentu studiju darba rezultātus vērtē atbilstoši 10
baļļu sistēmai. Zemākais vērtējums, kuru vēl uzskata par pozitīvu, ir 4 balles (gandrīz viduvēji),
tomēr šādi gadījumi ir reti. Pārsvarā klīniskajās disciplīnās zemākais vērtējums ir 5 vai 6 balles.
Diplomands aizstāv diplomdarbu atklātā sēdē. Darbu vērtē gala eksāmenu komisija un
recenzents.
Vērtēšanas sistēma tiek atkārtoti apspriesta Studiju programmas padomes sēdēs. Katra
studiju semestra beigās katedru sēdēs, Veselības zinātņu studiju programmu padomē, fakultātes
Domē tiek izvērtēti studiju rezultāti (studentu sekmes). Fakultātes docētāju sanāksmēs personāls
tiek informēts par studentu sekmību.
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9. Studiju programmas izmaksas
Studiju programmas finansējuma avoti ir valsts budžeta dotācija un pašu ieņēmumi, t.i, fizisko un
juridisko personu finansējums (studiju maksa), kā arī atļautais administratīvais un infrastruktūras
finansējums no pētniecības projektiem. Bez tam mecenāti un sponsori (t.sk., pašvaldības) paredz
speciālas stipendijas, kā arī finansē nākošo ārstu izglītību.
Studiju programmas finanšu līdzekļi tiek kontrolēti caur LU Finanšu uzskaites departamentu.
Valsts budžeta dotācija Ārstniecības studiju programmai 2006. gadā bija Ls 59 645; 2007. gadā –
Studiju programmas Ārstniecība vienas studiju vietas izmaksas gadā , LVL 2767,34
Ls 186 513; 2008. gadā – Ls 334 000; 2009. gadā – Ls 180 195; 2010. gadā – Ls 193 714; 2011.un
2012. un 2013. gadā valsts budžeta dotācija programmai ir nemainīga – Ls 213 085.
Ieņēmumi no studiju maksām: 2006. gadā bija Ls 513 919,71; 2007. gadā – Ls 353 101,12;
2008.gadā – Ls 452 476; 2009. gadā – Ls 546 594, 2010. gadā – Ls 588 432, 2011.gadā –
707 831,72, 2012. gadā - 893 918,57 Ls, 2013.gadā – 1692198,05 EUR (1182255,518 Ls) Kopš
2008.gada pieaug ieņēmumi par studiju finansējumu no personīgiem un sponsoru līdzekļiem.
2.attēls
Ieņēmumi no studiju maksām pa gadiem
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10. 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” kopējais apjoms ir 240 kredītpunkti (360 ECTS), 12 semestri
pilna laika studijās.
A daļas jeb obligāto studiju priekšmetu apgūšana ir obligāta diploma ieguvei. B daļas jeb izvēles
studiju kursi dod iespēju padziļināti izprast atsevišķus medicīnas jautājumus, tādējādi papildinot
topošā ārsta profesionālās zināšanas, iemaņas un pieredzi. C daļas jeb brīvās izvēles kursi ir
vispārējas zināšanas, kas papildina ārsta vispārējās iemaņas. Studiju programma „Ārstniecība”
pilnībā atbilst EK Direktīvai 2005/36/EC, LR likumam „Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu (2006.g. 29.novembris), kā arī

(2002. g. 23, jūlijā) ar

grozījumiem MK noteikumi Nr. 196 (2009.g. 24. februāris), kā arī ārsta profesijas standartam (skat.
2. tabulu).
2. tabula
Studiju programmas atbilstība II līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam
II Līmeņa profesionālās augstākās izglītības
standarts (MK noteikumi Nr. 481)
Apjoms vismaz 40 krp.

Augstākā profesionālā izglītības programma
ārsta grāda iegūšanai
240 krp. (360 ECTS)

Ilgums vismaz 4 gadi

6 gadi

Nozares teorētiskie un profesionālās
specializācijas kursi vismaz 4 krp apjomā

194 krp. (291 ECTS)
221 krp. (331,5 ECTS) ar praksēm

Prakse 26 krp

27 krp. (40,5 ECTS)

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir
diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana – 12krp.

Diplomdarbs - 10 krp. (15 ECTS)
Gala pārbaudījums ārstniecībā – 2 krp. (3
ECTS)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas
Savienības Padomes direktīvu 2005/36/EEK
un LR Likumu par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
5500
Ilgums - ne mazāk kā 5 gadi

5628
6 gadi

Studiju programmas studiju kursu saturs atbilst ārsta profesijas standartam (pacienta izmeklēšana,
novērtēšana, diagnosticēšana, ārstēšana, patoloģisko procesu, kritisko un terminālo stāvokļu
pārzināšana, neatliekamās palīdzības sniegšana, medicīnisko metožu pārzināšana, ārstniecisko
darbību veikšana atbilstoši slimību, patoloģisko procesu, kritisko un terminālo stāvokļu diagnozēm,
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ārstēšana, ģimenes medicīna, slimību profilakse, ekspertīze, darbs informatīvajā vidē, profesionālā
mūža izglītība, darba plānošana, sadarbība, ārsta ētika, kontaktēšana valsts valodā un svešvalodās).
Studiju kursu satura izstrādē tiek ņemti vērā uz pierādījumiem bāzētās medicīnas zinātnes atzinumi,
integrējot to mācību procesā (evidence based medical education).

11. Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valstu
atzītu augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju programmām
Ārstniecības II līmeņa profesionālā programma pilnībā atbilst Eiropas Kopienas direktīvai
2005/36/EEK prasībām: ilgums 6 gadi (Direktīvas prasība – ne mazāk kā 5 gadi), stundu skaits – 5
628 (Direktīvas prasība – ne mazāk kā 5 500 stundas). Tā kā programma pieder pie regulētajām
programmām, tad programmas saturs ir līdzīgs visās Eiropas Kopienas valstīs. Atšķirīgs var būt
satura organizācijas princips atkarībā no tā, vai programma ir balstīta uz disciplīnām (subjectbased), vai orgānu sistēmām (system-based), vai problēmām (problem-based). LU programma ir
disciplīnās balstīta programma ar problēmapmācības elementiem. Programmas unikalitāti Latvijas
un starptautiskā kontekstā raksturo studējošo oriģinālpētniecība un agrīns kontakts ar pacientu visa
studiju perioda garumā.
Programmas saturs un rezultāti tiek regulāri vērtēti, piedaloties MEDINE1 un MEDINE2
projektu aktivitātēs.
Salīdzinājumu veicām ar sekojošām programmām:
1) Tartu Universitātes ārstniecības programmu;
2) Helsinku Universitātes ārstniecības programmu;
3) RSU medicīnas programmu.
Salīdzinot ar Tartu un Helsinku universitāšu programmām, jāatzīmē, ka programmu apjoms
kredītpunktos pilnīgi sakrīt. Gan Tartu, gan Helsinku Universitātē ir mazāks vispārizglītojošo kursu
apjoms. Kā preklīniskajā, tā klīniskajā programmas daļā vērojama liela līdzība ar Tartu programmu,
kamēr Helsinku programmas organizācija tās preklīniskajā daļā balstās uz integrētiem uz orgānu
sistēmu bāzētiem kursiem.
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3.tabula
Salīdzinājums ar citām programmām ārsta grāda iegūšanai
Raksturojums
Tartu Universitāte
Helsinku
RSU
Universitāte
Programmas ilgums
12 semestri
12 semestri
12 semestri
Kredītpunkti
240
360 ECTS
240
Preklīniskie studiju
kursi integrēti un
apvienoti zem orgānu
Programmas struktūra
Līdzīga
sistēmu un funkciju
Līdzīga
nosaukuma, klīnisko
kursu organizācija
līdzīga
Programmas
Mazāks
Mazāks
organizācija.
vispārizglītojošo
vispārizglītojošo
Obligātā programmas
kursu daudzums
kursu daudzums
daļa
Programmas izvēles
Līdzīga
Mazāka
Līdzīga
daļa
Diplomdarbs
Ir diplomdarbsNav
Ir
(orģinālpētniecība)
literatūras apskats
Prakses koncentrētas
Programmas
Prakses no 3.-6.
Prakses no 3.-6.
pēdējos apmācības
organizācija
gadam
gadam
gados
Viena Latvijas un divas ES studiju programmas (studiju plāni), ar kurām veikta salīdzināšana
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
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12. Informācija par studējošajiem (dati uz atskaites gada 1. oktobris), norādot
studējošo kopskaitu, pirmajā studiju gadā imatrikulēto un absolventu skaitu
Studējošo skaits ir parādīts 3. tabulā. Kopējais programmas studentu skaits audzis no 290
studentiem 2006. gadā līdz 825 studentiem 2013./2014. akadēmiskajā gadā. Studentu atbirums
svārstās no 3,25% līdz 14,91%.
3.tabula
Studējošo skaits akadēmiskā gada 1.oktobrī
Studentu skaits pa studiju gadiem
Kopā T.sk.
mācās
par
maksu

2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.

1.gadā
imatrikulēto
studentu
skaits
106
79
116
135
168
228

150
99
142
168
229
276

76
100
77
114
127
173

62
70
96
58
78
101

23
56
60
87
65
99

23
21
49
55
63
50

20
19
22
50
55
73

354
365
446
532
617
778

2013./2014.

205

268

198

222

99

81

58

825

ak.g.

Absolventu
skaits

Eksmatrikulēto skaits
(atbirums)

283
261
303
348
418
548

16
13
16
43
52
54

578

61

22 (5,85%)
42 (10,32%)
15 (3,25%)
24 (4,32%)
38 (5,80%)
116
(14,91%)
181
(21,9 %)

13.Studējošo aptaujas un to analīze
Fakultātē notiek ikgadēja studentu anketēšana, izmantojot LU informatīvo sistēmu.
Studenti universitātes elektroniskajā vidē aizpilda divu veidu anketas: 1) par studiju programmu
kopumā, 2) par studiju kursiem.
Pēc anketu datiem, studentiem raksturīgas augstas prasības studiju procesa kvalitātei.
Katra gada aptaujas par Ārstniecības programmu parāda, ka studenti ir apmierināti ar programmā
ietvertajiem studiju kursiem, akadēmisko personālu, administratīvo personālu. Studenti uzsver, ka
studiju laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas ir labas, iegūtās zināšanas ir labi
pielietojamas praktiskajā darbībā. Studenti ir apmierināti, ka izvēlējušies studēt Ārstniecības
programmā.
Analīzē iekļauti tikai to kursu novērtējumi, kur piedalījušies vismaz 25% studentu, kas ir
reģistrējušies kursam. Tika apskatīts katra kursa vidējais vērtējums un norādīts atbildējušo studentu
īpatsvars.
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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Ārstniecība”(28401)
aptaujas rezultāti par studiju kursiem 2013./2014. ak.g. rudens semestrī
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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Ārstniecība”(28401)
aptaujas rezultāti par studiju kursiem 2013./2014. ak.g. pavasara semestrī
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Studentu ieteikumi saistās ar vēlmi apgūt vairāk praktisko iemaņu, arī tās, kas plānotas
pēcdiploma apmācībā, kā arī optimizēt plānojumu nedēļas laikā un semestros.

14. Absolventu aptaujas un to analīze
Katru gadu tiek veiktas arī absolventu aptaujas. Tajās dotais vērtējums ir augstāks nekā
studējošo vērtējums. Absolventi iesaka paplašināt studiju kursu apgūšanu WEB CT vidē, kā arī
padziļināt pētniecisko iemaņu apgūšanu. Absolventi pasvītro augsto studiju kvalitāti un mācībspēku
kompetenci. Absolventi lūdz nodrošināt visu specialitāšu spektru LU rezidentūrā.
Anketu rezultātu apkopošana, apspriešana ar katedrām, docētājiem ļauj izdarīt secinājumus
par studiju programmas un darba uzlabošanas rezultātiem.
Informācija par programmas absolventu darbavietām ik gadus tiek iegūta, kontaktējot
absolventus un darba devējus. Tiek analizēts rezidentūrā iestājušos absolventu skaits. Praktiski visi
programmas absolventi turpina studijas rezidentūrā.

2013./2014. ak.g. absolventu aptauja
Atbildējuši - 21 students
Skala: 0- Nezinu, nevaru pateikt, 1-pilnīgi nepiekrītu, 2-pārsvarā nepiekrītu, 3-drīzāk nepiekrītu, 4neitrāli, 5-drīzāk piekrītu, 6-pārsvarā piekrītu, 7-pilnīgi piekrītu

RESURSI
Kods

Nosaukums

0 1 2 3 4 5 6 7 Atbildējuši Vidēji

B11A01 Studijas noritēja piemērotās auditorijās

0 0 2 2 47 4 4

23

4.91

Studiju telpām bija atbilstošs tehniskais
nodrošinājums

0 0 2 3 35 6 4

23

4.96

B11A03 Datori fakultātē bija brīvi pieejami

2 1 0 4 13 6 6

23

5.24

B11A04 Mācībspēki bija kompetenti un zinoši

0 0 0 1 2 3 10 7

23

5.87

B11A05 Mācībspēku attieksme bija labvēlīga

0 0 0 2 4 4 10 3

23

5.35

0 0 1 4 35 8 2

23

4.91

0 0 0 0 1 5 6 11

23

6.17

B11A08 Lietveži un metodiķi bija kompetenti un zinoši 0 0 0 1 1 5 4 12

23

6.09

Studijām nepieciešamā literatūra bija pieejama
0 0 0 4 56 1 7
LU bibliotēkā

23

5.09

23

6.22

B11A02

B11A06

Mācībspēkiem bija svarīgi, lai studenti labi
apgūtu kursu

B11A07 Lietvežu un metodiķu attieksme bija labvēlīga

B11A09

B11A10 Studijām nepieciešamās datubāzes bija

0 1 0 0 0 1 10 11
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pieejamas
Esmu apmierināts ar LU piedāvātajām
B11A11 āpusstudiju aktivitātēm (sporta un kultūras
aktivitātes, karjeras centra rīkotās lekcijas)

4 2 0 0 73 3 4

23

4.79

Fakultātes studentu pašpārvaldes sniegtās
B11A12 iespējas un palīdzība bija noderīga studiju
laikā

6 5 1 1 61 3 0

23

3.35

LU Studentu padomes sniegtās iespējas un
palīdzība bija noderīga studiju laikā

6 1 1 1 10 2 2 0

23

4.00

B11A13

PROCESS
Kods

Nosaukums

0 1 2 3 4 5 6 7 Atbildējuši Vidēji

Studiju programmā iekļautie kursi papildina
B11C15 viens otru, veidojot sistemātisku izpratni par
nozari

1 0 1 0 1 7 4 7

21

5.70

B11C16 Studiju kursi bija interesanti un noderīgi

0 0 0 0 2 5 9 5

21

5.81

B11C17

Esmu apmierināts ar E-studiju piedāvājumu
studiju programmā

2 1 0 6 4 5 2 1

21

4.16

B11C18

E-kursi bija labi sagatavoti un man atviegloja
studiju procesu

2 2 1 3 5 3 2 3

21

4.26

0 0 2 1 2 5 9 2

21

5.14

B11C19 Biju apmierināts ar nodarbību plānojumu
B11C20

Studiju procesa organizācija veicināja
motivāciju studēt

1 0 3 2 2 3 9 1

21

4.80

B11C21

Fakultātē varēju iegūt nepieciešamo
informāciju par studiju procesu

3 0 1 1 0 2 7 7

21

5.89

B11C22

Informāciju par studiju procesu atradu LU
portālā www.lu.lv

3 0 0 0 2 2 8 6

21

6.00

B11C23

Studijām nepieciešamā informācija LUIS bija
viegli atrodama

2 0 0 0 0 5 6 8

21

6.16

1 0 0 0 1 3 8 8

21

6.15

B11C24 Biju apmierināts ar LUIS iespējām
B11C25

Biju apmierināts ar LU piedāvātajām studiju
iespējām ārvalstīs

7 0 2 0 5 2 4 1

21

4.64

B11C26

Biju apmierināts ar piedāvātajām iespējām
klausīties vieslektoru lekcijas

1 0 0 0 5 2 5 8

21

5.80

REZULTĀTI
Kods

Nosaukums

0 1 2 3 4 5 6 7 Atbildējuši Vidēji

B11G30

Studijās ieguvu labas teorētiskās zināšanas
izvēlētajā studiju jomā

1 0 0 0 0 5 6 9

21

6.20

3 0 1 0 0 5 5 7

21

5.89

B11G31 Studiju laikā pilnveidoju pētnieciskās prasmes

47

Studiju laikā pilnveidoju spēju pielietot savas
B11G32 nozares teorētiskās zināšanas praktiskajā
darbībā

1 0 0 0 0 4 9 7

21

6.15

B11G33

Studiju laikā pilnveidoju prasmes strādāt ar
informāciju (izvērtēt, analizēt, sistematizēt to)

1 0 0 0 0 3 8 9

21

6.30

B11G34

Studiju laikā pilnveidoju spēju rast radošus
risinājumus dažādas sarežģītības problēmām

1 0 0 0 2 3 6 9

21

6.10

2 0 0 0 0 2 8 9

21

6.37

Studiju laikā apguvu spēju pieņemt lēmumus,
B11G35 pamatojoties uz iepriekš veiktu informācijas
analīzi
B11G36

Studiju laikā pilnveidoju savas rakstiskās
valodas prasmes

2 0 0 0 4 2 5 8

21

5.89

B11G37

Studiju laikā pilnveidoju prasmi publiski
izklāstīt (prezentēt) informāciju

1 0 0 1 1 2 6 10

21

6.15

B11G38

Studiju laikā pilnveidoju prasmi publiski
diskutēt un pamatot savu viedokli

1 0 0 1 1 3 8 7

21

5.95

B11G39

Studiju laikā pilnveidoju prasmes strādāt
komandā

1 0 0 1 1 5 5 8

21

5.90

B11G40

Studiju laikā apguvu nozares terminus
svešvalodā

1 0 0 0 0 1 5 14

21

6.65

B11G41

Studiju laikā pilnveidoju prasmi strādāt ar
nozares specifiskajām datorprogrammām

1 0 2 3 2 2 7 4

21

5.05

B11G42

Studiju laikā pilnveidoju prasmi organizēt un
vadīt savu darbu

1 0 0 0 0 1 5 14

21

6.65

VISPĀRĪGI
Kods

Nosaukums

0 1 2 3 4 5 6 7 Atbildējuši Vidēji

B11I44

Esmu apmierināts, ka izvēlējos šo studiju
programmu

1 0 0 3 0 0 5 12

21

6.15

B11I45

Labprāt ieteikšu šo studiju programmu arī
citiem

1 1 2 0 1 1 5 10

21

5.70

B11I46

Studiju programmas grūtības pakāpe bija man
piemērota

1 0 0 1 0 4 4 11

21

6.20

KARJERA
Kods

Nosaukums

0 1 2 3 4 5 6 7 Atbildējuši Vidēji

B11I47

Studiju programma mani sagatavoja darba
tirgum

2 0 0 1 1 3 6 8

21

6.00

B11N55

Studiju laikā sāku plānot savu profesionālo
izaugsmi un karjeru

3 0 1 0 1 1 6 9

21

6.11

B11N56 Nākotnē plānoju strādāt atbilstoši iegūtajai

2 0 0 0 1 1 2 15

21

6.63
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izglītībai

Jūsu komentāri par studiju vidi, auditorijām, personālu, bibliotēku, ārpus-studiju
aktivitātēm, studentu pašpārvaldi u.c.
Studiju vide uz 6.kursa beigām krietni uzlabojās, jo pārvācāmies uz Raiņa bulvāri, kas ļoti priecē. diemžēl bibliotēkā ne
vienmēr bija pieejamas grāmatas, kas tik tiešām nepieciešama mācībām.
Paldies LU Medicīnas fakultātes Lietvedēm, darbiniekiem,par visu paveikto studentu labā.
Esmu lepna par to, ka uzsāku studijas tieši LU un turpināšu to darīt arī nākotnē. Pasniedzēji, attieksme bija
nenovērtējama. Ļoti labi, ka medicīnas fakultāte tika pārcelta uz Raiņa bulvāri - kvalitatīvākas auditorijas, pusdienu
iespējas, bibliotēka, kopēšanas pakalpojumi turpat blakus.

Jūsu komentāri par studiju procesu (studiju kursiem, e-kursiem, nodarbību plānojumu,
informācijas pieejamību, LU portālu, LUIS, starptautisko pieredzi, u.c.)
Par starptautisko pieredzi - LU Ārstniecības programma ir samērā grūti pielāgojamā citu valstu programmām, līdz ar to
studenti baidās braukt, jo nevēlas iegūt parādus, izkrist no budžeta utmldz. Programmas būtu jāpielāgo un studenti
jāiedrošina iegūt starptautisku pieredzi.
Tiešie pasniedzēji strādā godprātīgi, centīgi, ieliek sirdi mācību procesā. Esmu viņiem bezgala pateicīga.
Nodarbības pirmajos kursos varēja būt sakārtotas bez ''logiem''. Ierosinātu arī pirmajos kursos nodarbības plānot pa
cikliem. (1 mēn. anatomija, 2. mēn. ķīmija utt.) LUIS brīžiem nepārskatāms un īsti nevar atrast to, ko vajag.

Jūsu komentāri par studiju laikā iegūtajām zināšanām un prasmēm
Kā reiz teica vien no mūsu lektoriem, ka studēt studentam jāmācās pašām, un pasniedzējs ir tikai cilvēks kas norāda kā
to dara, līdz ar to jāteica, ka lielā mērā ja ne paša studenta uzņēmība, centība, apņēmība un intelekts, tad neviens
pasniedzējs tur nevarēs palīdzēt, un arī negribēs. Pēc skolas mēs visi ļoti labi sapratām to, ka universitātē nevienam tu
neesi īsti interesants- tevi neviens neturēs ar varu un nevilks ārā no "purva". Studenta dzīve ir atkarīga tikai un vienīgi
no paša studenta mērķiem.
Izmantoju visu, ko universitāte sniedza.

15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu iesaistīšanās studiju procesā tiek nodrošināta studentiem iesaistoties Studiju
programmu padomē, fakultātes Domē, Kvalitātes novērtēšanas komisijā, LU senātā, Studentu
pašpārvaldes pārstāvji ir Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra organizēto komisiju
novērotāji.
Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek realizēta arī pārrunu (tikšanos) veidā
ar mācībspēkiem un vadību. Studiju process attīstās arī diskusijās starp fakultātes administrāciju,
studiju programmas direktoru, docētājiem un studentiem par studiju rezultātiem, problēmām un to
risinājumiem.Visbiežāk problēmu situācijas tiek atrisinātas diskutējot iesaistītajām pusēm,
izskaidrojot studentiem un akadēmiskajam personālam neskaidros jautājumus. Studentu iesniegumi
tiek apkopoti un analizēti.
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Konfliktu risināšanas līdzeklis ir augstie kvalitātes standarti, kas tiek izvirzīti
akadēmiskajam personālam, studiju procesam, studiju mērķu un uzdevumu skaidrība. Bez tam
Latvijas Universitātē pastāv virkne formālo rīkojumu, kas nosaka studiju kārtību, kā arī studentu
iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtību. Pastāv arī kārtība, kādā students var iesniegt apelāciju
par eksāmena vai gala eksāmena rezultātiem, kā arī apelāciju izskatīšanas kārtību.
Studenti katra semestra beigās novērtē apgūtos studiju kursus. APSP „Ārstniecība” ir
saņemts studentu iesniegums ar ieteikumu optimizēt mācību plānu, studentu ieteikumi tiek ņemti
vērā.
Fakultātē ir izveidota Studentu pašpārvalde, kurai ir savs finansējums atbilstoši Augstskolu
likuma 53. panta 4. apakšpunktam – „Studējošo pašpārvaldi no augstskolas vai koledžas budžeta
finansē apmērā, kas nav mazāks par vienu divsimto daļu no augstskolas vai koledžas gada budžeta.”
un atbilstoši LU Studentu padomes noteiktajai kārtībai.
Studentu pārstāvniecība ir nodrošināta MF Domē - saskaņā ar MF nolikumu studējošo
pārstāvju skaits ir ne mazāks kā 20% no domniekiem. Veselības zinātņu studiju programmu
padomē kā locekļi piedalās 2 studenti, paužot studējošo viedokli par studiju kvalitāti un
nepieciešamajām izmaiņām. Jebkurš programmas students var tikties ar studiju programmas
direktoru, dekānu, prodekānu, Domes priekšsēdētāju, fakultātes izpilddirektoru pieņemšanas laikos,
vai arī studentam pieņemamā laikā. Programmas lietveži ir pieejami fakultātē visas darba dienas
garumā.
Studentiem ir pieejami programmas lietveži jebkuru studiju jautājumu risināšanai, kā arī
iespējams tikties ar programmas direktoru, dekānu un prodekānu. Docētāji studentiem ir pieejami
pirms un pēc lekcijām, nodarbībām, kā arī speciāli noteiktos konsultāciju laikos.
Studiju rezultāti lielā mērā ir saistīti ar studentu motivāciju. Medicīnas studentu motivācija
ievērojami pieaug, ja studijās tiek izmantots padziļinātais mācīšanās veids salīdzinot ar virspusējo
mācīšanās veidu (R.Vēliņš, 1995). Studējošo mācību veida un motivācijas pētījumi APSP
„Ārstniecība” notiek doktoranta, medicīnas izglītības maģistra R.Vēliņa promocijas darbā
„Medicīnas studentu mācību veidu analīze no studenta līdz ārsta kvalifikācijai”. Studējošiem ir
pieejami elektroniski ieteikumi kā veicināt studiju motivāciju un studiju prasmes un personības
attīstību http://www.lu.lv/studentiem /studijas/ka-studet/ieteikumi/. Bez tam studenti apmainās
viedokļiem un uzdod jautājumus forumā, saņem atbildes no administrācijas.
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http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?
16. Studiju kursu apraksti (atbilstoši
secībai studiju plānā)
user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=28401

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Atbildīgā struktūrvienība
Kursa atbildīgais mācībspēks
Nozares atbildīgais

Neorganiskā ķīmija [Medi P]
Ķīmi1083
Ķīmija
3
4.50
48
32
16
72
06.10.2011
Ķīmijas fakultāte
Iveta Ancāne
Jānis Švirksts

Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ķīmijas doktors, pētn. Iveta Ancāne
Ķīmijas mağistra grāds, pētn. Zenta Balcerbule
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Ķīmi1083 [2KIM1083] Neorganiskā
ķīmija [Medi P] [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas neorganiskajā un analītiskajā ķīmijā. Tiek apskatīti
jautājumi par skābju-bāzu teorijām, oksidēšanās-reducēšanās procesiem, kompleksajiem
savienojumiem, kā arī par termodinamiku, ķīmisko kinētiku un ķīmisko līdzsvaru. Tiek dots ieskats
arī par neorganisko savienojumu kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi. Plaši tiek apskatīta titrimetrija
kā viena no klasiskās kvantitatīvās analīzes metodēm. Kursā ir ietvertas tādas titrimetrijas metodes
kā permanganatometrija, jodometrija un argentometrija. Studenti veic laboratorijas darbus, kuros
apgūst praktiska darba iemaņas un nostiprina teorētiskās zināšanas.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti
- iegūst vispusīgu priekšstatu par neorganiskajiem savienojumiem un ar tiem saistītām fizikālām un
ķīmiskām pārvērtībām;
- spēj noteikt ķīmisko pārvērtību virzienu un norises apstākļus;
- izprot medicīnā izmantojamo neorganisko farmaceitisko preparātu īpašības, to komponentu
noteikšanas metodes.
- iegūtās teorētiskās zināšanas spēj pielietot jaukta tipa uzdevumu risināšanā;
- prot izvērtēt dažādas analītiskās metodes (arī klasiskās);
- prot patstāvīgi veikt ķīmiskos eksperimentus, novērot, analizēt rezultātus.
Kursa plāns
1. Šķidras sistēmas un šķīdumi L2, Ld4
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1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi
Farmaceitu izglītības un diplomu atzīšanu regulē Eiropas Padomes Direktīva 2005/36/EC, LR
likums "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" no 29/11/2006
un Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr 68 „Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta,
farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”(19/02/2002). Saskaņā ar
1999.g. ES valstu izglītības ministru parakstīto Boloņas deklarāciju farmācijas studiju
programma ietver divus studiju ciklus: 3 gadi bakalaura studijas (120 KP jeb 180 ECTS) + 2
gadu studijas farmācijas maģistratūrā. Tādējādi studenti kopā iegūst 200 valsts kredītpunktus
(KP) jeb 300 ECTS un izpilda prasību veltīt 5 gadus farmaceita izglītības studijām.
Programmas pamatmērķis ir nodrošināt studentus ar nepieciešamo zināšanu un praktisko
iemaņu kopu, lai turpinātu savu izglītību farmācijas maģistra studiju programmā.
Vispārējais programmas mērķis ir nodrošināt individuālas personas attīstību demokrātiskā
sabiedrībā, sniegt zinātnisku pamatojumu farmācijas attīstībai un sniegt kvalitatīvas zināšanas,
kas veicina absolventu spējas viegli pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām.
Specifiskie programmas uzdevumi:
• nodrošināt pietiekamas zināšanas par medikamentiem un ārstniecības vielām, kuras izmanto
farmācijas rūpniecībā, labas ražošanas praksi, kā arī par sintētisko un dabas vielu īpašībām;
• nodrošināt atbilstošas zināšanas par farmaceitisko tehnoloģiju un zāļu fizikālām, ķīmiskām,
bioloģiskām un mikrobioloģiskām īpašībām, kā arī par zāļu kvalitātes kontroles metodēm;
• attīstīt patstāvīgas pētniecības prasmes studentiem, uzsverot uz zinātni balstītu pieeju
veselības aprūpes sistēmai, principiem un farmaceitiskās aprūpes sniegšanai, kā arī sniegt
zināšanas par zāļu pareizu uzglabāšanu;
• nodrošināt atbilstošas zināšanas par zāļu metabolismu, farmakoloģisko aktivitāti,
farmakovigilanci,

farmakokinētiku,

farmakoģenētiku

un

toksikoloģiju;

• nodrošināt pietiekamas zināšanas par farmācijas pamatdisciplīnām: farmaceitisko
tehnoloģiju, farmācijas ķīmiju, farmakognoziju, farmakoloģiju un labu aptieku praksi, attīstot
uz zinātnes sasniegumiem balstītās zināšanas;
• iepazīstināt studentus ar jaunākajām pētniecības metodēm, kā arī ar valsts programmām
farmācijā, integrāciju ES ietvaros un vispārpieņemtām vadlīnijām farmaceitiskai izglītībai,
kuras uzdevums ir veidot kopējo darba tirgu ES valstīs;
4

• apmācīt studentus patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai un mudināt viņus turpināt
izglītību maģistra studiju programmās;
• nodrošināt pietiekamas zināšanas par ar farmācijas un veterinārfarmācijas praksi saistītās
likumdošanas prasībām.
2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
Plānotie rezultāti: labi izglītoti studenti ar veselības zinātņu bakalaura grādu farmācijā.
Absolventi ir sasnieguši zināšanu, prasmju un kompetences līmeni, kas definēts LKI 6.līmeņa
bakalaura deskriptoriem.
Tabula 1. Bakalaura deskriptori
Zināšanas
Spēj parādīt attiecīgajai
zinātnei un profesijai
raksturīgās pamata un
specializētas zināšanas
un šo zināšanu kritisku
izpratni, tajā skaitā daļai
zināšanu iesniedzoties
attiecīgās zinātnes vai
profesijas augstākajos
sasniegumos,
parādīt attiecīgās
zinātnes un profesionālās
jomas svarīgāko
jēdzienu un
likumsakarību izpratni.

Prasmes
Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos
pamatus un prasmes, veikt profesionālu,
inovatīvu vai pētniecisku darbību,
formulēt un analītiski aprakstīt
informāciju, problēmas un risinājumus
savā zinātnē vai profesijā, tos izskaidrot
un argumentēti diskutēt par tiem gan ar
speciālistiem, gan nespeciālistiem
patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos,
virzīt savu un savu padoto tālāko
izglītību un profesionālo pilnveidi,
parādīt zinātnisku pieeju problēmu
risināšanā, uzņemties atbildību un
iniciatīvu, veicot darbu individuāli,
komandā, pieņemt lēmumus un rast
radošus risinājums mainīgos vai
neskaidros apstākļos.

Kompetence
Bakalaura kompetence tiek
iegūta zinātnē vai profesionālās
jomas
teorētiskajos pamatos sakņotās
studijās.
Spēj iegūt, atlasīt, izmantot
un analizēt informāciju,
patstāvīgi pieņemt lēmumus
par aptieku darbību vai
lēmumus citā farmācijas
profesijā, rīkoties saskaņā ar
profesionālo ētiku,
novērtēt savu profesionālo
ietekmi uz vidi un sabiedrību,
piedalīties profesionālās
jomas attīstībā.

Studiju programmas saturs atbilst visiem normatīvajiem aktiem, kas regulē farmaceita izglītības

programmu prasības un iegūstamais grāds atbilst programmas apjomam un nosaukumam. Studentu,
akadēmiskā personāla un farmaceitisko uzņēmumu (darba devēji) intereses ir saskaņotas
kopīgās apspriedēs. Tomēr bakalaura grāds farmācijā nedod tiesības strādāt kā farmaceitiem,
tāpēc bakalauriem nav definētu darba devēju.
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3. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un Latvijas Universitātes
stratēģijai
Studiju programma atbalsta mērķus, kas izvirzīti Latvijas Universitātes stratēģiskās
attīstības paziņojumā 2010-2020. gadiem un ilgtspējīgas attīstības stratēģijai Latvijā līdz 2030.g,
ko apstiprinājusi Latvijas Saeima 10.06. 2010. Farmācijas bakalaura studiju programmas (BSP)
īstenošana atbilst LU interesēm un stratēģijai nostiprināt veselības zinātņu programmu
daudzpusību. Programmas atvēršanu apstiprināja ar Universitātes Senāta lēmumu Nr 217
(26.06.2000). Pirmā studiju programmas akreditācija uz 6 gadiem notika 2002. gadā ar ārvalstu
ekspertu piedalīšanos. 2008.g. programma tika atkārtoti akreditēta uz 6 gadiem. Arī 2013.g.
studiju virziena akreditācijā farmācijas programmas tika akreditētas uz 6 gadiem. Līdz šim 90100% no absolventiem turpina studijas farmācijas maģistratūrā. Neliels absolventu skaits turpina
vai ir turpinājuši studijas ārzemēs: Oksfordas Universitātē, Lielbritānijā, Modenas Universitāte,
Itālijā, Tartu Universitātē, Igaunijā, Groningenas Universitātē Nīderlandē u.c., kā arī citu nozaru
maģistratūrās, piemēram, LU Ķīmijas (:ĶF) un Bioloģijas fakultātes (BF) maģistra studiju
programmās. Programmas realizācijā piedalās arī citu fakultāšu mācībspēki, kas apliecina
farmācijas programmu ciešu integrāciju un tās nepieciešamību visas LU darbībā. Farmācijas
maģistra grāds dod tiesības pēc trīs gadu darba pieredzes kārtot farmaceita sertifikācijas
eksāmenu un iegūt farmaceita sertifikātu. Farmācijas programmu satura saskaņošana notika ar
trīs lielāko starptautisko projektu palīdzību - MedNatNet (Boloņas procesu sekotāji),
PHARMINE I un PHARMINE II (Pharmacy Practice, 2011; 9 (4) :188-194). Studiju
programma atbilst galvenajiem augstākās izglītības mērķiem:

personības, demokrātiskas

sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšanai. Farmaceiti darba tirgū ir ļoti pieprasīti,
bezdarbnieku nav, bet ir brīvas vakances pat Rīgā. Šie fakti mudina farmācijas bakalaurus studēt
tālāk farmācijas maģistratūrā. Latvijā ir ļoti nepieciešami izglītoti farmaceiti. Farmācija ir
pasludināta par zinātnes jomu, kas ir neatņemama ekonomikas sastāvdaļa valsts attīstībai.
Programmas nākotne tiek skatīta saskaņā ar studentu, darba devēju un profesionālo
asociāciju viedokli, kā arī ar reģionālajām interesēm.
4. Prasības, uzsākot studiju programmu
Vispārīgos imatrikulācijas noteikumus apstiprina LU Senāts un rektora rīkojumi, kas nosaka
imatrikulācijas noteikumus katram konkrētajam gadam. Universitātē ar Senāta lēmumu tiek
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noteikti uzņemšanas kritēriji. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību pēc 2004. gada tiek
imatrikulētas, izmantojot reitingu aprēķina formulas.
Vērtējuma aprēķināšanas formulas 1. variants: CE latviešu valodā un literatūrā (rakstīšana (1 x
100 = 100)) + CE ķīmijā 2010. gadam (zināšanas un pamatprasmes (8 x 100 = 800) + situāciju
analīze (1 x 100 = 100)) vai CE ķīmijā no 2011. gada (zināšanas un pamatprasmes (73 x 100 =
750) + zināšanu lietojums standartsituācijās (0,5 x 100 = 50) + zināšanu lietojums nestandarta
situācijās (0,5 x 100 = 50) + pētnieciskā darbība, veicot eksperimentus (0,5 x 100 = 50)), vai
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (2 x 100 = 200) +
lasīšana (1 x 100 = 100) + runāšana (1 x 100 = 100) + valodas lietojums (4 x 100 = 400) +
rakstīšana (1 x 100 = 100));
Vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. variants: vidējās izglītības dokumenta gada vidēja atzīme
latviešu valodā un literatūrā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ķīmijā
vai dabaszinības (50 x 10 =500) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai
franču valodā, vai vācu valodā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta noteikto mācību
priekšmetu gada vidējā atzīme (20 x 10 = 200);
Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentos jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4 ballēm)
vērtējumam ķīmijā vai vismaz viduvējam (ne zemākam par 5) vērtējumam dabaszinībās;
Papildu punkti: Kopš 2012. gada LU Jauno mediķu skolas absolventi, kuri saņēmuši sertifikātu,
papildus saņem 10 punktus;
Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautisko ķīmijas olimpiāžu 1.-3. vietas ieguvējiem 2012.
un 2013. gados.
5. Studiju programmas plāns un organizācija (studiju kursu un studiju moduļu saraksts
un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās
izvēles un brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu)
ES Direktīva 2005/36/EC, Latvijas Republikas likums "Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 29/11/2006 un MK noteikumi Nr.68 19/02/2002 nosaka
farmaceitiem vismaz piecu gadu laikā iegūtu apmācību, tostarp vismaz: (a) četrus gadus pilna
laika teorētiskās un praktiskās studijas universitātē vai augstākās izglītības iestādē, ko atzīst par
līdzvērtīgu universitātei vai šī izglītības iestāde ir universitātes uzraudzībā (b) sešu mēnešu
praksi publikai atvērtā aptiekā vai slimnīcas aptiekā slimnīcas farmaceitiskās nodaļas
uzraudzībā (L 255/46 EN, ES Oficiālais Vēstnesis, 30/09 / 2005). Prakse bakalauru programmā
7

nav paredzēta. Tiek atzīta iepriekš iegūta augstākā izglītība, ja tās programmas saturs un
apjoms atbilst farmācijas programmai. Visbiežāk šādu kursu atzīšanu prasa farmaceitu
asistenti, kas abosolvējuši koledžu, vai personas, kas dažus gadus studējuši RSU farmācijas 5gadīgajā programmā. Šīm personām pastāv iespēja studēt pēc individuāla plāna, bet klausītāju
statusā drīkst studēt jebkurš interesents.
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Tabula. 2. Programmas plāns

Studiju programmas plāns
Farmācijas bakalaura studiju programma
Kursa
kods

Kursa nosaukums

Pilna laika
1. gads
1.

2.

2. gads
3.

4.

6 semestri
3. gads
5.

Lekcijas, semināri,
praktiskie darbi
Laboratorijas darbi
Patstāvīgais darbs

Kopā

Pārbaudes
veids

3
2
2
2
4
4
3
4
3
4
2
2
4
4
4
2
4
2
3
4
6
2
4

Eksāmens

L32; Ld16

Eksāmens

L29; S3

Eksāmens

L40

Eksāmens

L32; S8

Eksāmens

L32 S16; Ld32

Eksāmens

L48; S16; P16

Eksāmens

L42; S18

Eksāmens

L32; S16; Ld32

Eksāmens

L28; S30; P2

Eksāmens

L32; S16; Ld32

Eksāmens

L32; S8

Eksāmens

L28; S12

Eksāmens

L32; S48

Eksāmens

L32; S16; Ld32

Eksāmens

L32;S24; P8; Ld16

Eksāmens

L32; S8

Eksāmens

L32; S6; Ld42

Eksāmens

L30; Ld10

Eksāmens

L40; S20

Eksāmens

L40; S22; Ld

Eksāmens

L64; Ld56

Eksāmens

L24; S16

Eksāmens

L40; S40

6.

Obligātā daļa (A daļa)
Medi1149
Biol1195
Valo1463
Farm1000
ĶīmiP023
Farm1001
Medi1005
ĶīmiP024
Medi1154
ĶīmiP026
Farm1004
Medi1011
Medi2021
ĶīmiP025
Ķīmi2159
Medi2022
Farm2003
Fizi1007
Farm2001
Ķīmi4001
Farm3004
Farm3015
DatZ2158

Anatomija un fizioloģija
Augu un dzīvnieku bioloģija
Latīņu valoda
Praktiskā farmācija
Vispārīgā ķīmija
Farmakognozija
Medicīniskā mikrobioloģija. Imunoloģija.
Neorganiskā ķīmija
Patfizioloģija. Slimību izcelsmes mehānismi
Analītiskā ķīmija
Farmaceitiskā šūnas bioloģija
Farmakokinētika
Farmakoloģija un farmakoterapija I
Organiskā ķīmija
Bioķīmija I
Farmakoloģija un farmakoterapija II
Farmācijas ķīmija
Fizika
Klīniskā farmācija
Vides bioķīmija un toksikoloģija
Zāļu formu tehnoloģija
Ārstniecisko vielu biosintēze augos
Informātika. Datu bāzes.

3
2
2
2
4
4
3
4
3
4
2
2
4
4
4
2
4
2
3
4
6
2
4
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Farm3019

Zāļu vielu metabolisms

Gala pārbaudījums
Farm3025 Bakalaura darbs
A daļas obligātie kursi kopā:

13

14

16

15

10

2

2

Eksāmens

S24; S8

10
18

10
86

Aizstāvēšana

P400

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)
Obligātie kursi
Valo1450 Angļu valoda farmaceitiem I
Valo1447 Nozares vācu valoda farmaceitiem I
Valo2350 Angļu valoda farmaceitiem II
Valo2349 Nozares vācu valoda farmaceitiem II
B daļas obligātie kursi kopā:
Izvēles kursi
Botānika
Biol1197

Eksāmens

P32

Eksāmens

P32

Eksāmens

P32

Eksāmens

P32

2

Eksāmens

L20; Ld12

2

Eksāmens

L24; S16

2
2

2

2
2
2

Medi1152

Farmācijas vēsture

Medi1012

Pirmā palīdzība

2

Eksāmens

L20; P20

Farm1003

Zāļu vielas

4

Eksāmens

L64; S16

Medi2013

Farmaceitiskā mikrobioloģija

Eksāmens

L24; S8

Biol2041

Bioķīmija II

2

Eksāmens

L32; S4; P4

Farm3002

Uztura bagātinātāji

2

Eksāmens

L24; S8

Medi3022

Ģenētika

2

Eksāmens

L24; S8

Farm3000

Molekulārā farmācija

2

Eksāmens

L24; S8

Ķīmi3200

Tiesu ķīmija

2

Eksāmens

L24; P8

Farm3001

Straptautiskie darba vietu sertifikācijas
normatīvi

2

Eksāmens

L30; S10

Brīvās izvēles daļa (C daļa)

2

2

2

2

2

2

2

12

Eksāmens

10

Kopā A daļā
Kopā B daļā
Brīvās izvēles daļā (C daļā)

13
5
2

16
2
2

15
3
2

10
8
2

18
2

86
22
12

Kopā

20 20 20

20

20

20

120

14
4
2
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6. Studiju programmas organizācija
Farmācijas studijas LU ir integrētas programmās, kas tradicionāli ir universitāšu
programmas. Vislielāko kursu realizācijas apjomu veic farmācijas profesores R. Mucenieces
grupa. No MF struktūrvienībām farmācijas studiju programmas īstenošanā ir iesaistītas:
Farmakoloģijas, Medicīniskās bioķīmijas un Patoloģijas katedras, kā arī Medicīnas pedagoģijas,
ētikas un vēstures katedra. Arī citas LU fakultātes līdzās Medicīnas fakultātei ir iesaistītas
farmācijas bakalauru izglītībā. 26 KP no 120 kredītpunktiem farmācijas BSP docē ĶF mācībspēki
un 15 KP vēl citu fakultāšu mācībspēki. ĶF Neorganiskās ķīmijas, Organiskās ķīmijas, Fizikālās
ķīmijas un Analītiskās ķīmijas katedras ir iesaistītas ķīmijas kursu īstenošanā. BF Botānikas un
ekoloģijas, Cilvēka anatomijas un fizioloģijas katedras docētāji māca attiecīgos kursus. Fizikas un
matemātikas fakultātes Teorētiskās fizikas nodaļas docētājs vada fizikas kursu. LU Valodu centra
docētāji māca valodas.
LU apvieno augstu zinātnisko un akadēmisko potenciālu un spēj nodrošināt farmācijas studiju
programmas visos trijos līmeņos (bakalaura, maģistra un doktorantūras). Farmācijas studiju
programmas pieder pie reglamentēto profesiju studiju programmām, tāpēc to saturs ir līdzīgs visās
ES valstīs un atbilst ES Direktīvas 2005/36/EC prasībām. Līdzīgi kā daudzās ES valstīs LU MF
farmācijas BSP turpinājums ir farmācijas maģistra studiju programma. Programmas sadalījums
divos ciklos (bakalaura un maģistra) ir īpaši atbilstīgs valsts nacionālajām interesēm, jo sniedz
iespēju ātrāk iegūt augstāko izglītību bakalaura līmenī, ļauj studējošajiem iegūt lielāku mobilitāti
un labāk pārprofilēties atbilstoši mainīgajām darba tirgus prasībām. Par to liecina piemēri no
absolventu tālākās izglītības pieredzes. Vairāki farmācijas bakalauri pēc šīs programmas
absolvēšanas ir studējuši vairākās maģistra studiju programmās un ieguvuši divu profesiju
iemaņas.
Atbilstoši MK noteikumiem Nr.68 19/02/2002 „Izglītības programmu minimālās prasības
zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” farmaceita
izglītības programmas apguve nodrošina, ka izglītības procesā attiecīgā persona ir apguvusi
teorētiskās un praktiskās zināšanas šādās jomās: zāles un vielas, kas tiek izmantotas zāļu ražošanā;
farmaceitiskā tehnoloģija un zāļu fizikālā, ķīmiskā, bioloģiskā un mikrobioloģiskā kontrole; zāļu
ietekme un metabolisms, toksisko vielu iedarbība, zāļu lietošana; zinātnisko datu novērtēšana
farmaceitisko preparātu lietošanas jomā; farmācijas jomu regulējošie normatīvie akti. MK
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Noteikumos ir noteikts 15 mācību priekšmetu (kursu) minimums. Tas ir izpildīts farmācijas BSP
A daļā.
Kursu sadalījums atbilstoši disciplīnām ir: ķīmija - 26%, farmācijas zinātnēs - 33,2%,
bioloģija / medicīnas kursi - 32,8%, fizikas un IT, datu bāzes - 8%, un farmācijas normatīvie akti,
profesionālā ētika - 2,6%. Bakalaura darbs aizņem 10 KP jeb 15 ECTS.
7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas,
tālmācības metožu izmantošana)
Lēmumi par mācību programmu izmaiņām un attīstību ir apspriesti Studiju programmu
padomes sēdēs un apstiprināti fakultātes Domē. Studentu pašpārvaldes pārstāvji piedalās gan
Studiju programmu padomē, gan Domē. Studiju programma sastāv no trim kursu daļām: A daļa obligātā, B daļa - obligātās izvēles, un C - brīvās izvēles daļa. Kursu saturi regulāri tiek atjaunoti,
papildinot ar jaunāko literatūru un pilnveidojot e-kursus, kas nodrošina tālmācības metožu
izmantošanu. Kursi B daļā un C daļā tiek plānoti saskaņā ar reģistrēto studentu skaitu katrā
semestrī. C daļā kursus studenti izvēlas individuāli no citām piedāvātajām studiju programmām
universitātē vai no kursiem, kas īpaši veidoti kā C daļas kursi. Tādējādi šie kursi nav iekļauti
farmācijas bakalaura studiju plānā, bet tiek ierakstīti individuālās studentu kursu uzskaites formās
LUIS sistēmā. Visi kursu apraksti ir atrodami LUIS sistēmā. Regulāri notiek kursu satura
atjaunošana, tiek precizēti kursa apguves rezultāti, norādot zināšanas, prasmi un kompetenci.
Papildināts mācību literatūras saraksts, norādot jaunākās iepirktās bibliotēkā grāmatas, kā arī
jaunākās elektroniskās grāmatas. Programma tiek realizēta latviešu valodā.pilna laika klātienes
studijās (6 semestri). Programmā ir paredzētas 50% kontaktstundas un 50% patstāvīgais darbs.
Kontaktstundu laikā tiek izmantotas mācību darba formas: lekcijas, semināri, praktiskie darbi,
laboratorijas darbi, problēmbāzētie semināri un mācību ekskursijas uz klīnikām, lieltirgotavām,
zinātniskiem institūtiem, LU Botānisko dārzu, aptiekām, ražotnēm, muzejiem un kvalitātes
kontroles laboratorijām. Visos studiju kursos notiek lekcijas, kuru īpatsvars studiju kursā variē,
tomēr lekcijas tiek saglabātas kā tradicionāla mācību forma, to realizējot ar modernu vizuālās
demonstrācijas

līdzekļu

audiodemonstrācijas).

palīdzību

Semināros

(video

notiek

demonstrācijas,

apgūtās

vielas

multimediju

apspriešana

un

projektors,
diskusijas,

problēmbāzētajos semināros notiek studentu trenēšana konkrētas problēmas risināšanā, izmantojot
gadījumu aprakstus. Pieejama E-universitāte un ir pieejami arī citi Internet resursi, piemēram,
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Supercourse, kurā brīvprātīgi no visas pasaules universitātēm lektori ievieto savas lekcijas. LU
farmācijas programma piedalās šajā projektā kopš 2004.gada.
Praktisko un laboratorijas darbu garums variē no 2 līdz 4 akadēmiskajām stundām. To laikā
studenti tiek sadalīti grupās no 10 līdz 20 studentiem. Laboratorijas darbos studentiem jāraksta darba
protokoli un tie jāaizstāv. Kontroles testi un kursa eksāmeni notiek rakstiski un mutiski.
Laboratorijas un praktiskie darbi notiek atbilstīgās LU fakultātēs.
Mācību metodes tiek precizētas un metodiskie noteikumi atjaunināti, ja nepieciešams. E-apmācības
programmatūras platforma Moodle ir pieejama studentiem, e-kursu piedāvājums ir no MF un citām
fakultātēm. 2013.g. e-kursu saraksts ir ievērojami papildināts. Docētāji pilnveidoja savas prasmes 3
dienu kursos, ko vadīja IT zinātņu speciālisti. Datori tiek plaši izmantoti, visas auditorijas ir
aprīkotas ar multimediju ierīcēm un piekļuvi internetam. Ir iespējams rezervēt grāmatas no
universitātes bibliotēkas tiešsaistē, izmantojot bibliotēkas katalogu; tiešsaistes grāmatu datubāze arī
ir pieejama. Līdz 2012. gadam tā bija Ebrary, bet 2013. gadā Dawsonera.
Praktisku problēmu risināšanas prasmes attīsta, izmantojot pašmācības kontroles pārbaudes un vēlāk
mācīšanās rezultāti studentiem tiek kontrolēti ar testu. Prezentācijas prasmes tiek attīstītas semināru
laikā ar sagatavoto ziņojumu PowerPoint izvērtēšanu.
Viespētnieki un viesi no farmaceitiskajiem uzņēmumiem tiek aicināti nolasīt lekcijas. Palīdzība
studijās tiek sniegta konsultāciju formā, mentoru skaidrojumos un mācību rezultāti tiek kontrolēti
ar regulārām pārbaudēm.
Studiju rokasgrāmatas ir sagatavotas, tostarp Latvijas Universitātes ieteikumi par to, kā motivēt
savu individuālo attīstību (http://www.lu.lv/studentiem/studijas/ka-studet/ieteikumi/). LU forums
ir kļuvis populārs. Studiju vērtēšanas kritēriji izskaidroti Senāta lēmumā Nr.296, ar jaunākajām
izmaiņām 25/01/2010. Kursu novērtēšanas procedūru regulē Senāta lēmums Nr 162 (pēdējo reizi
atjaunināts 05/04/2011). Visas regulas ir pieejami http://www.lu.lv/studentiem/.
Bakalaura darba vadītājs ir persona ar doktora, maģistra grādu vai profesionālās izglītības
diplomu. Lai sāktu bakalaura darbu, studenti raksta pieteikumus, kuros norāda tēmu un vadītāju.
Vadītājs ar parakstu apstiprina savu piekrišanu. Dokuments tiek saglabāts studenta personīgajā lietā.
Instrukcijas kā rakstīt un noformēt bakalaura un maģistra darbus ir pieejamas tiešsaistē, un studenti
saņem individuālas konsultācijas. Vienota standarta PDF formāts un veidlapas tika ieviestas jau
2005.gadā. Pašlaik ir spēkā LU rektora rīkojums 1/38 no 03.02.2012 par prasībām LU noslēguma
darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Bakalaura darbus vērtē recenzents. Darbus aizstāv publiski.
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Aizstāvēšanas komisija katru mācību gadu tiek apstiprināta saskaņā ar LU noteikumiem par gala
eksāmeniem.
8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai
un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)
Studiju kursa sākumā students saņem informāciju par prasībām kredītpunktu iegūšanai,
starppārbaudījumiem un nodarbību grafiku semestra laikā. Tiek attīstītas arī problēmrisināšanas
prasmes. Lai studējošie, kuri uzsāk studijas studiju programmā, sasniegtu plānotos studiju rezultātus
paredzētajā laikā, tiek organizētas bibliotēkas darbinieku lekcijas un docētājiem ir paredzēti
konsultāciju laiki.

Starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina studiju programmas studiju

rezultātu sasniegšanas pārskatu. Semestra laikā tiek izmantoti kontroltesti: mutiskas atbildes,
kontroldarbi, daudzizvēļu jautājumi, kolokviji. To īpatsvars kopējā vērtējumā sastāda līdz 50%.
studiju kursa noslēgumā notiek eksāmens, kurš dod līdz 50% no gala vērtējuma. Pārbaudes darbos
studentiem tiek dota iespēja pilnā mērā apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas,
apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmi. Metožu izvēles daudzveidību pamato
farmācijas studentam nepieciešamo apgūstamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu komplekss,
kā arī ar likumu atļautā docētāja akadēmiskā brīvība. Visus studentu studiju darba rezultātus vērtē
atbilstoši 10 ballu sistēmai. Zemākais vērtējums studiju kursos, kuru vēl uzskata par pozitīvu, ir 4
balles (gandrīz viduvēji). Augstākais novērtējums ir 10 balles (izcili). Pašvērtējuma periodā katedras
un profesoru grupas atkārtoti apspriedušas prasības kredītpunktu ieguvei studiju kursā.
Programmas apguves gala pārbaudījums ir bakalaura darba aizstāvēšana. Darbu novērtē gala
pārbaudījumu aizstāvēšanas komisija, kuras sastāvā ir priekšsēdētājs, vietnieks, sekretāre un
komisijas locekļi. Farmācijas bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas sastāvu katru gadu apstiprina
no jauna.
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9. Studiju programmas izmaksas
Farmācijas bakalaura studiju programmas ieņēmumi no studiju maksas 2013. gadā - 105157 Ls.
(149626,04 EUR)
Kopš 2011. gada valsts budžeta dotācija programmai ir nemainīga – 71160,26 Ls.
Bakalaura studiju programmas Farmācija vienas studiju vietas izmaksas gadā - 2372,01 Ls.
Tabula.3. Farmācijas bakalaura studiju programmas izmaksas

Nr.
Normatīvs

Aprēķinātie lielumi
Ls

darba alga uz vienu studiju vietu gadā
N1

N2

N3

1589,41
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
komandējumu un dienesta braucienu
izmaksas

382,89

5,06

pakalpojumu apmaksa
N4

134,32
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

N5

122,93
grāmatu un žurnālu iegāde

N6

31,39
iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas

N7

106,01

Tb - vienas studiju vietas bāzes izmaksas gadā
(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)
2372,01
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10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas
standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem
aktiem augstākajā izglītībā
Farmācijas BSP atbilst jaunajiem valsts akadēmiskās izglītības standartu noteikumiem (MK
Noteikumi Nr. 240 spēkā no 16.05.2014).
Tabula 3. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Studiju programma
Standarts (KP)
Bakalaura grāda programmas
Obligāta teorētiskā daļa
Bakalaura darbs
Obligātā izvēles daļa
Brīvās izvēles daļa

120
Ne mazāk kā 50 KP
Ne mazāk kā 10 KP
Ne mazāk kā 20 KP
Nav noteikta

Farmācijas
bakalaura
programma (KP)
120
76
10
22
12

11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu
Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas
Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām
Farmācijas programmas pieder reglamentēto profesiju izglītības programmām, tāpēc programmu
saturs ir līdzīgs visās ES valstīs. ES valstu farmācijas programmu lielā projektā PHARMINE 1 ar
turpinājumu PHARMINE 2 tika aptaujātas visas Eiropas augstākās izglītības iestādes, kas sniedz
farmaceitu izglītību un apmācību. Apkopotie dati par katru valsti atrodami uz PHARMINE mājas
lapā

http://www.pharmine.org/losse_paginas/Country_Profiles/.

Tik

vispusīgs

farmācijas

programmu salīdzinājums tika veikts pirmo reizi. Latvijā farmācijas programmas ir LU un RSU.
Atšķirība ir struktūrā, jo RSU farmācijas programma ir 5-gadīga 2.līmeņa profesionālā programma,
bet LU atbilst modelim 3+2. Latvijā nav citas augstskolas farmācijas BSP līmenim atbilstošas 120
KP programmas, ar ko salīdzināt. RSU programma ir paredzēta 200 KP iegūšanai bez bakalaura un
maģistra darbiem atvēlētiem KP, tāpēc tajā vairāk KP ir atvēlēti teorētiskajiem kursiem. Abās
universitātēs tiek izpildīti MK noteikumi Nr.68 19/02/2002 „Izglītības programmu minimālās
prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”.
Salīdzinot to valstu farmācijas programmas, kas seko Boloņas deklarācijā pieņemtajam modelim,
redzams, ka Latvijā (LU), Zviedrijā, Īrijā, Somijā un Beļģijā u.c. tikai farmācijas bakalauriem ir
tiesības studēt tālāk farmācijas maģistra studiju programmās. Tomēr Zviedrijā, Īrijā, Somijā un
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Beļģijā atšķirībā no Latvijas bakalauri drīkst strādāt aptiekās kā farmaceiti, bet maģistra grāds ir
obligāts tikai aptieku vadītājiem un kvalificētas personas pienākumu veikšanai. Daudzās valstīs ir 5gadu ilgas maģistra programmas. Piemēram, Austrijā, Apvienotajā Karalistē, Lietuvā un Igaunijā
skolēni ar vidējo izglītību tiek imatrikulēti 5-gadīgās maģistra studiju programmās. Austrijā
farmācijas studenti studē tikai 4,5 gadus un Apvienotajā Karalistē 4 gadus lai iegūtu maģistra grādu.
Vācijā ir 2+2+1 gadu struktūra ar valsts eksāmenu katra posma beigās, bet Francijā farmaceiti studē
6

gadus

un

pēc

tam

vēl

2

gadus

rezidentūrai

līdzīgā

programmā.

http://enzu.pharmine.org/media/filebook/files/PHARMINE%20WP7%20survey%20Europe.pdf
Salīdzinot LU farmācijas BSP plānu (skat. Tabula 2) ar Helsinku universitātes, Somijā un Sv.
Kirila un Metodija (Maķedonija) universitātes BSP programmu plāniem (Tabula 4 un 5), var redzēt
līdzību un atšķirības, ko nosaka konkrētu valstu izglītības programmu standarti. Piemēram Sv. Kirila
un Metodija (Maķedonija) universitātē farmācijas programmā nav izvēles kursu un abās ārzemju
programmās īsāks laiks ir veltīts bakalaura darbam. Somijā BSP ir arī 1 KP kursi un kursi nav
stingri sadalīti pa semestriem. Tikai 6 ECTS atvēlēti izvēles kursiem un atšķiras kontaktstundu
skaits uz 1 KP. Laboratorijas darbiem paredzētais laiks viss ir kontaktstundas un patstāvīgais darbs
nav paredzēts.
Tabula 4. Helsinku universitātes farmācijas bakalaura programmas plāns (University of
Helsinki , Faculty of Pharmacy)

Bachelor of Pharmacy

Credit ECTS
units* points

GENERAL STUDIES
Introduction to university studies and pharmaceutical sciences 1

2

The use of information sources

1

2

Basics in pharmaceutical laboratory work

2

4

Basics in statistics

1

2

Introduction to computer sciences

2

4

Second domestic language

3

6

Foreign language

3

6

Written and verbal communication

1

2

Introduction to economics and administration

1

2

Chemistry

6

12

Pharmaceutical chemistry

6

12

SUBJECT-RELATED STUDIES
1. Chemistry of drugs and excipients

18

2. Manufacturing of drug products
Pharmaceutical technology

12

24

Biochemistry, cell and molecular biology

2

4

Human biology and health

6

12

Pharmaceutical microbiology

3

6

Pharmacognosy

6

12

Biopharmaceutics and pharmacokinetics

4

8

Systematic pharmacology

7

14

Molecular mechanisms in pharmacology

1

2

Toxicology

2

4

Pharmacotherapy

4

8

5. Drugs and society
Social pharmacy

4

8

Pharmacy legislation

2

4

Prescriptions

2

4

Psychology in customer service

2

4

PRACTICAL TRAINING

25

50

SEMINARS

2

4

OPTIONAL STUDIES

3

6

BACHELOR ESSAY

6

12

TOTAL

120

240

3. Biomedicinal pharmacy

4. Drug treatment

*One credit unit corresponds to 2 ECTS. (One credit unit corresponds to about 15-20 hours of
lectures or 40 hours of laboratory training and includes examination.)
Tabula 5. Farmācijas bakalauru studiju programmas plāns Sv. Kirila un Metodija
universitātes („ Ss Cyril and Methodius” ) Farmācijas fakultātē, Maķedonija.
Bachelor programme

1 Semester
Introductory course (4ECTS)
General and Inorganic chemistry (8 ECTS)
Mathematics (5 ECTS )
Fundamentals of Organic chemistry (7 ECTS)
Biophysics (6 ECTS )
2 Semester
Evaluation of pharmacopoeial substances (2 ECTS)
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Bioorganic chemistry (10 ECTS)
Analytical chemistry (8 ECTS)
Physical chemistry (6.5 ECTS)
Applied statistics (3.5 ECTS)
3 Semester
Microbiology (7 ECTS)
Molecular cell biology and genetics (6 ECTS)
General and cell biology (4 ECTS)
Biochemistry (6 ECTS)
Instrumental pharmaceutical analyses (7 ECTS)
4 Semester
Anatomy and Physiology (10 ECTS)
Basic immunology (3 ECTS)
Phytochemistry (7 ECTS )
Pharmaceutical chemistry I (7 ECTS)
Social pharmacy and Methodology (3 ECTS)
5 Semester
Basic Pharmacology (6 ECTS)
Pharmacognosy (9 ECTS)
Basic pharmaceutical technology (6 ECTS )
Pathology with pathophysiology (9 ECTS)
6 Semester
Pharmaceutical technology (10 ECTS)
Pharmaceutical chemistry II (6 ECTS )
Basic phytotherapy (4 ECTS)
Bachelor of pharmacy Graduation project (10 ECTS)

LU farmācijas bakalaura programmā iespēju robežās ir nodrošināta studiju programmas sasaiste ar
zinātniskās pētniecības (radošo) darbu un, ja ir finansējums, studējošie tiek iesaistīti zinātniskās
pētniecības grantos, pētījumu programmās.
12. Informācija par studējošajiem
Tabula 6. Farmācijas bakalauru programmas studentu skaits 2014.g. 1. oktobrī
Gads

Imatrikulēto
studentu
skaits

Studentu skaits pa

Kopā

No
tiem
budžeta
studenti

Absolventi

Eksmatrikulētie

gadiem

1

2

3

2008

32

40

56

34

130

35

42

8

2009

56

60

38

44

142

42

32

4

2010

59

56

61

30

147

43

36

13

2011

64

59

58

52

169

42

26

12

2012

35

42

68

51

161

44

46

8

20

2013

31

33

50

48

131

45

45

20

2014

33

35

38

33

106

44

47
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Apmēram puse eksmatrikulēto studentu eksmatrikulāciju izvēlas, jo nespēj samaksāt studiju maksu.
Pēc finansu iespēju uzlabošanās viņi atjaunojas programmā. Tas redzams, salīdzinot imatrikulēto
studentu skaitu ar studentu skaitu 1. un vēlākos kursos. Piemēram, 2012. g. tika imatrikulēti 35
studenti, bet 7 atjaunojās studijām un 1. kursā bija 42 studenti. 2013/2014.m..g. divi studenti
pievienojās 1. kursam.
13. Studējošo aptaujas un to analīze
Atgriezeniskā saite izpaužas kā studentu, darba devēju un docētāju aptaujas un atklātas sarunas.
Studentu aptaujas notiek, izmantojot LUIS, kā arī pārrunājot svarīgus jautājumus ar programmas
direktori un citiem docētājiem. Daudz skaidrojošā darba par studiju procesa lietvedību veic
dekanāta darbinieki. LUIS anketas ir paredzētas katram kursam un studiju programmai kopumā.
Dati tiek analizēti un izmantoti lai uzlabotu kursu kvalitāti. Anketu analīze liecina, ka studenti ir
apmierināti ar programmas realizāciju un kursiem. LUISā studenti anonīmi aizpilda anketas par
kursiem un vidēji kursu novērtējums ir augsts (labi un ļoti labi). Tomēr studentu aktivitāte dalībai
aptaujās ir zema. To veic apmēram 5-25% studentu.
14. Absolventu aptaujas un to analīze
Farmācijas BSP absolventi ir LU farmācijas MSP studenti, jo 90-100% bakalauru turpina
studijas farmācijas MSP vai iestājas citās LU maģistra studiju programmās. 2014. gada anketu par
programmas novērtējumu analīze liecina, ka absolventi ir apmierināti ar docētāju un lietvežu
darbu (vidēji 5,8-7), bet vēlētos labākas telpas un ārpusstudiju piedāvājumu (4,9-5,3 vērtējums).
15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju procesa pilveidošanā tiek realizēta pārrunu (tikšanos) veidā ar
mācībspēkiem un vadību, kā arī apspriežot ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumus. Studenti tiek
iesaistīti visos lēmumu pieņemšanas procesos universitātē, jo studentu pārstāvji piedalās Studiju
padomes un Domes darbā, LU Satversmes sapulcē, paužot studējošo viedokli par studiju kvalitāti un
nepieciešamajām izmaiņām. Studentu pašpārvaldi ievēl visu fakultātes programmu studenti. Studiju
programmas realizācijā tiek ievēroti demokrātiskas pārvaldības principi. Studenti kopā ar docētājiem
popularizē studiju programmu, piedaloties projektos skolēniem "Studentu kurpēs" un "Studentu
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ēnas". Administrācijas un akadēmiskā personāla, un studējošo darbības un attiecības regulē valsts
likumdošanas akti, rektora rīkojumi un universitātes Senāta lēmumi. Ikdienas jautājumi tiek risināti
individuālās sarunās ar lietvedi, studiju programmu direktori, lektoriem, vai dekāni. LU
administrācija ir izdevusi daudzus noteikumus un pārvaldības plānus, kuri ir elektroniski pieejami
un šajos dokumentos ir ņemtas vērā studentu intereses un privātums. Vērtēšanas atzīmes netiek
rādītas publiskai apskatei, bet katrs students var redzēt tikai savas atzīmes. LU ir izveidojusi
noteikumus par konfliktu risināšanas un samierināšanas procedūru. Senāta lēmums Nr 170
apstiprināja LU Akadēmiskās Ētikas kodeksu. Universitātes mājas lapā ir sadaļa, kas īpaši paredzēta
studentiem: http://www.lu.lv/studentiem/, kas satur informāciju par noteikumiem, pakalpojumiem
un citiem atbalsta veidiem, izveidots speciāls atbalsta centrs, kur var saņemt psihologa atbalstu pa
tālruni vai personīgi. Katru studiju gadu sāk ar programmu direktoru ievada uzrunu un bibliotekāre
apmāca studentus kā, izmantojot bibliotēku, uzsākt studijas. Līdzdalību studiju procesā veicina
mobilitātes programmās novērotās aktivitātes citās valstīs. Katru gadu MF saņem 6-8 ERASMUS
stipendijas visām studiju programmām (ārstniecība, farmācija un māszinības), kuras konkursa
kārtībā tiek piešķirtas sekmīgiem studentiem. Papildus vēl 3-5 studenti gadā pretendē uz Latvijas
farmācijas studentu asociācijas (LFSA) mobilitātes programmas stipendijām. Ar LFSA stipendijām
farmācijas studenti un ir stažējušies aptiekās Ēģiptē, Indijā, Horvātijā, Slovēnijā, Rumānijā, u. c.
Laika posmā no 2008. gada līdz 2014. gadam 17 bakalaura studenti studēja ārzemēs kā ERASMUS
apmaiņas studenti.
Studiju programmas attīstība un novērtējums fakultātē tiek pētīti, gan ar studentu aptaujām, gan ar
piedalīšanos Eiropas farmācijas fakultāšu asociācijas (EFFA) konferencēs un EFFA aptaujās.
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16. Studiju kursu apraksti http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?
user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=28405

PIELIKUMI
KURSU APRAKSTI
Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Atbildīgā struktūrvienība
Nozares atbildīgais

Anatomija un fizioloģija [Farm B]
Medi1149
Medicīna
3
4.50
48
32
16
72
28.10.2011
Medicīnas fakultāte
Ingrīda Rumba-Rozenfelde

Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Bioloğijas doktors, doc. Līga Plakane
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Biol3006 [2BIO3202] Cilvēka un
dzīvnieku fizioloģija*
Kursa anotācija
Kurss Anatomija un fizioloģija Farmācijas studiju programmas studentiem ietver cilvēka anatomijas
un fizioloģijas pamatzināšanas par organisma uzbūvi un funkcijām. Kurss veidots pēc dažādajiem
organisma organizācijas līmeņiem – no šūnu, audu, orgānu, orgānu sistēmu līmeņa līdz organismam
kopumā. Kursa mērķis ir apgūt organisma uzbūves un fizioloģisko funkciju (veģetatīvo, somatisko,
sensoro un psihisko) regulācijas principus un mehānismus. Laboratorijas darbos – apgūt fizioloģijas
un funkcionālās klīniskās izmeklēšanas pamatmetožu iemaņas.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst:
1. Pamatzināšanas par organisma uzbūvi un fizioloģisko funkciju mehānismiem.
2. Spēju patstāvīgi veikt fizioloģiskās un klīniskās izmeklēšanas pamatmetodes.
3. Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziļināti tālāk apgūt organisma slimību patofizioloģiskos
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SATURS
1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi ................................................................... 4
2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti ........................................................................... 5
3. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un Latvijas Universitātes stratēģijai ............ 6
4. Prasības, uzsākot studiju programmu ............................................................................................ 6
5. Studiju programmas plāns (studiju kursu apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju
programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām)............................................... 6
6. Studiju programmas organizācija .................................................................................................. 9
7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības
metožu izmantošana) ......................................................................................................................... 9
8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un
novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) .................................................................................... 11
9. Studiju programmas izmaksas ..................................................................................................... 12
10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas
standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem
aktiem augstākajā izglītībā .............................................................................................................. 13
11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu
Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības
valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām .............................................................. 13
12. Informācija par studējošajiem ................................................................................................... 16
13. Studējošo aptaujas un to analīze ................................................................................................ 17
14. Absolventu aptaujas un to analīze ............................................................................................ 17
15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā .................................................................. 18
16. Studiju kursu apraksti ................................................................................................................ 19

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi
Farmaceitu izglītības un diplomu atzīšanu regulē Eiropas Padomes Direktīva 2005/36/EC, LR
likums "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" no 29/11/2006,
MK noteikumi Nr.68 19/02/2002 „Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta,
farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”.
LU farmācijas studiju programma ietver divus studiju ciklus: 3 gadi bakalaura studijas (120 KP
jeb 180 ECTS) + 2 gadu studijas farmācijas maģistratūrā. Studējošie iegūst kopā 200 valsts
kredītpunktus (KP) jeb 300 ECTS un izpilda augstāk minētās direktīvas un likuma prasību veltīt
5 gadus farmaceita izglītības studijām.
Programmas pamatmērķis ir sniegt studentiem atbilstoši programmas līmenim teorētisko
zināšanu un to pielietošanas kopumu farmācijas zinātnes apakšnozarēs un tām radniecīgās
zinātņu nozarēs patstāvīgai pētniecības darbībai maģistra darba izstrādāšanā un aizstāvēšanā, kā
arī sagatavot studējošos darbam farmaceitiskās darbības uzņēmumos un izglītības turpinājumam
doktora studiju programmā.
Vispārējais augstākās izglītības mērķis ir nodrošināt individuālas personas attīstību demokrātiskā
sabiedrībā un sagatavot zinātnes attīstības uzdevumu risināšanai, kā arī sniegt kvalitatīvas zināšanas
radniecīgās jomās, kas veicina absolventu spējas viegli pielāgoties mainīgajām darba tirgus
prasībām. Maģistra grāds ir apliecinājums farmaceita izglītības iegūšanai.
Specifiskie programmas uzdevumi:


sniegt

padziļinātas

zināšanas

par

medikamentiem

un

medikamentu

ražošanā

izmantotajām vielām, par farmācijas tehnoloģijām, medikamentu kvalitātes kontroles
metodēm, farmakoekonomiku un sociālo farmāciju;


attīstīt studentu radošā un patstāvīgā darba iemaņas, akcentējot zinātniski pamatotu pieeju
veselības aizsardzības un farmaceitiskās aprūpes sniegšanā;



pievērst

lielu

vērību

jaunākajiem

zinātnes

sasniegumiem

farmācijas

zinātnes

apakšnozarēs un labas farmācijas prakses normatīvos;


iepazīstināt studentus ar modernām pētniecības metodēm, kā arī ar nacionālajām valsts
prioritātēm un pasaulē pieņemtajām farmaceitiskās izglītības vadlīnijām, kas ļauj veidot
kopīgu darba tirgu ES valstīs;



sagatavot studentus

patstāvīgai

zinātniski-pētnieciskai

darbībai,

maģistra darba

izstrādāšanai un aizstāvēšanai, kā arī izglītības turpinājumam doktora studiju
programmās;


attīstīt studentos spēju strādāt internacionālās un starpnozaru speciālistu komandās;
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veicināt studentu piedalīšanos ERASMUS apmaiņas programmās;



sniegt pietiekamas zināšanas par normatīvo aktu prasībām, kas saistītas ar farmācijas
praksi un sagatavot studentus farmaceitiskās prakses programmas izpildīšanai.

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
Plānotie rezultāti: labi izglītoti studenti ar veselības zinātņu maģistra grādu farmācijā.
Absolventi ir sasnieguši zināšanu, prasmju un kompetences līmeni, kas definēts LKI 7. līmeņa
maģistra deskriptoriem. Maģistra kompetence balstās uz bakalaura kompetenci, kas attīstās līdz
7. līmeņa prasībām.
Tabula 1. Maģistra deskriptori
Zināšanas
Spēj parādīt
padziļinātas vai
paplašinātas
zināšanas un
izpratni, daļa no
kurām ir attiecīgās
zinātnes
vai profesionālās
jomas avangardā un
kuras nodrošina
pamatu radošai
domāšanai vai
pētniecībai, tajā
skaitā darbojoties
dažādu jomu
saskarē.

Prasmes
Spēj patstāvīgi virzīt savu
kompetenču pilnveidi un
specializāciju,uzņemties
atbildību par personāla grupu
darba rezultātiem un to
analīzi, veikt
uzņēmējdarbību, inovācijas
attiecīgajā zinātnē vai
profesijā,
veikt darbu, pētniecību vai
tālāku mācīšanos sarežģītos
un neprognozējamos
apstākļos un, ja
nepieciešams, tos pārveidot,
lietojot jaunas pieejas.

Kompetence
Maģistra kompetence tiek iegūta
zinātnē vai profesionālās jomas
teorētiskajos pamatos sakņotās
studijās. Spēj patstāvīgi formulēt un
kritiski analizēt sarežģītas zinātniskās
un profesionālās problēmas, pamatot
lēmumus, integrēt dažādas jomas, dot
ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā,
patstāvīgi pieņemt lēmumus par
farmaceitisko uzņēmumu darbību vai
lēmumus citā farmācijai radniecīgā
profesijā, rīkoties saskaņā ar
profesionālo ētiku, novērtēt savu
profesionālo ietekmi uz vidi un
sabiedrību, piedalīties profesionālās
jomas attīstībā.

Studiju programmas saturs atbilst MK noteikumiem Nr 68 (19/02/2002) „Izglītības programmu

minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas
iegūšanai” un iegūstamais grāds atbilst programmas apjomam un nosaukumam. Studentu, akadēmiskā
personāla un farmaceitisko uzņēmumu (darba devēji) intereses ir saskaņotas kopīgās apspriedēs.
Kā atskaites punkts izglītības mērķu noteikšanai ir atbilstošie normatīvie akti, piemēram, Eiropas
Padomes Direktīva 2005/36/EC un LR likums "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu" no 29/11/2006. Specifiski studiju rezultāti ir definēti MK Noteikumos
Nr.68, kas tiek izpildīti un sniegtā farmaceitu izglītība nodrošina profesionālās zināšanas un
prasmes, kas dod tiesības veikt šādu farmaceita profesionālās darbības veidu minimumu: zāļu
formu sagatavošana; zāļu izgatavošana, standartizācija un kontrole; zāļu pārbaude speciālās
laboratorijās; zāļu sagatavošana, testēšana, uzglabāšana un izplatīšana vispārēja un slēgta tipa
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aptiekās, zāļu lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos; informācijas un konsultatīvā darbība
farmācijas jomā.
3. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un Latvijas Universitātes stratēģijai
Farmācijas maģistra studiju programmas (MSP) mērķi saskan ar Latvijas Universitātes (LU)
misiju, kas vērsta uz speciālistu apmācību un zinātnes attīstību. Programma atbalsta mērķus, kas
izvirzīti Latvijas Universitātes stratēģiskās attīstības paziņojumā 2010-2020. gadiem un
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Latvijā līdz 2030.g, ko apstiprinājusi Latvijas Saeima 10.06.
2010. Farmācijas MSP atvēršanu apstiprināja ar Universitātes Senāta lēmumu Nr 275
(26.02.2001). Programma saņēma licenci (No. 04047-6) 2002.g.4. jūlijā. Pirmā studiju
programmas akreditācija notika 2004. gadā ar ārvalstu ekspertu piedalīšanos un programma tika
akreditēta uz 6 gadiem. Pēc tam 2010.gadā programma tika atkārtoti akreditēta uz 6 gadiem.
2013.g. studiju virziena akreditācijā visas programmas tika akreditētas uz 6 gadiem.
Programmas realizācijā piedalās arī citu fakultāšu mācībspēki, kas apliecina farmācijas
programmu ciešu integrāciju un tās nepieciešamību visas LU darbībā.
Studiju programma atbilst galvenajiem augstākās izglītības mērķiem: sagatavot absolventus
personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšanai. Farmaceiti
darba tirgū ir ļoti pieprasīti, bezdarbnieku nav, bet ir brīvas vakances pat Rīgā. Latvijā ir ļoti

nepieciešami izglītoti farmaceiti. Farmācija ir pasludināta par zinātnes jomu, kas ir neatņemama
ekonomikas sastāvdaļa valsts attīstībai. Maģistra grāds farmācijā dod absolventiem iespēju
strādāt kā farmaceitiem un turpināt studijas doktorantūrā. Pēc trīs gadu darba pieredzes ir tiesības
kārtot farmaceita sertifikācijas eksāmenu un iegūt farmaceita sertifikātu.
Programmas nākotnes vīzija tiek izvirzīta saskaņā ar studentu, darba devēju un
profesionālo asociāciju viedokli, kā arī ar reģionālajām interesēm.
4. Prasības, uzsākot studiju programmu
Vispārīgos imatrikulācijas noteikumus apstiprina LU Senāts un rektora rīkojumi, kas nosaka
imatrikulācijas noteikumus katram konkrētajam gadam. Farmācijas bakalauri un profesionālās
farmācijas izglītības programmas absolventi tiek imatrikulēti, ņemot vērā vidējo svērto atzīmi
(60 x 10 = 600) + gala pārbaudījuma atzīme vai vidējā profesionālajā programmā (40 x 10 =
400).
5. Studiju programmas plāns (studiju kursu apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju
programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām)
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Tabula 2. Maģistru studiju programmas plāns

Studiju programmas plāns
Farmācijas maģistra studiju programma

Kursa kods

pilna laika

Kursa nosaukums

4 semestri
Kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas semināri
Laboratorijas darbi

2

2

Eksāmens

S32

2

2

Eksāmens

L16 S16

2

2

Eksāmens

L16 S16

3

3

Eksāmens

L25 S23

4

4

Eksāmens

L28 S4 Ld48

4

4

Eksāmens

L40 S24

4

4

Eksāmens

L40 S24

2

2

Eksāmens

L30 S10

2

2

Eksāmens

L16 S16

3

3

Eksāmens

L32 S16

2

2

Eksāmens

L20 S20

24

Aizstāvēšana

1. gads
1.

2.

2. gads
3.

4.

Obligātā daļa (A daļa)
Farm5017
Medi5123

Informācijas un konsultatīvā darbība farmācijas
jomā

VadZ5129

Klīniskā farmakoloģija I
Menedžments

Farm5021

Sociālā farmācija

Farm5018

Zāļu kvalitātes kontrole

Farm5016
VidZ5009

Zāļu vielu instrumentālā analīze
Arodveselība un drošība darbā

Farm5004

Jaunu zāļu vielu radīšanas stratēģija

Medi5140

Klīniskā farmakoloģija II

Ekon5070
Farm5003

Sociālā ekonomika
Zāļu formu dizains

Prakse
FarmP007 Farmaceitiskā prakse
Gala pārbaudījums

24

P960

7

Farm6028

Maģistra darbs

20

20

Aizstāvēšana

2

Eksāmens

P800

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)
Farm5005

Biofarmācija

2

L24 S8

Eksāmens

Farm5000

Fitoterapija

Mate5044

Statistika

Farm5001

Profesionālo darbību reglamentējošie normatīvie
akti. Profesionālā ētika
Zāļu saderība un blakus efekti

Farm6026

2

2

Eksāmens

L16 S16

2

2

Eksāmens

L30 S2

2

2

Eksāmens

L32 S8

2

2

Eksāmens

L28 S12

Kopā A daļā
Kopā B daļā

17
3

13
3

24

20

74
6

Kopā

20

16

24

20

80
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6. Studiju programmas organizācija
Farmācijas MSP ir veselības zinātņu virziena programma, kas tradicionāli ir
universitāšu programma. Arī citas LU fakultātes līdzās Medicīnas fakultātei (MF) ir iesaistītas
farmaceitu izglītošanā. 17 kredītpunktus (KP) jeb 47% no 36 teorētisko zināšanu apguves KP
farmācijas MSP docē citu fakultāšu mācībspēki. Praksi aptiekās vada sertificēti farmaceiti un
20 KP maģistra darbu izstrādi vada personas ar doktora grādu, galvenokārt MF docētāji.
Izņemot divus stundu pasniedzējus, pārējie docētāji ir LU pamatdarbā.
LU apvieno augstu zinātnisko un akadēmisko potenciālu un spēj nodrošināt farmācijas studiju
programmas visos trijos līmeņos (bakalaura, maģistra un doktorantūras). Farmācijas studiju
programmas pieder pie reglamentēto profesiju studiju programmām, tāpēc farmācijas studiju
programmas saturs ir līdzīgs visās ES valstīs un atbilst ES Direktīvas 2005/36/EC prasībām.
Vairākās ES valstīs farmācijas bakalaura studiju programmas turpinājums ir farmācijas
maģistra studiju programma.
Programma ir izstrādāta 40 stundu studiju nedēļai, puse no tām ir kontaktstundas un otra puse
individuālās studiju stundas. Programma tiek pastāvīgi uzlabota, ņemot vērā docētāju un
studentu iespējas.
Kursu sadalījums atbilstoši disciplīnām ir: ķīmija - 27%, farmācijas zinātnes - 35%, bioloģija /
medicīna - 20%, sociālā farmācija un ekonomika -15,5%% un farmācijas normatīvie akti,
profesionālā ētika - 2,5%. Maģistra darbs aizņem 20 KP vai 30 ECTS un farmaceitiskā prakse
– 24 KP jeb 36 ECTS. Studiju programma sastāv no divām daļām: A daļa - obligātā, B daļa obligātās izvēles.
Kursu saturs regulāri tiek atjaunots, papildinot ar jaunāko literatūru un pilnveidojot e-kursus,
kas nodrošina tālmācības metožu izmantošanu. Kursi B daļā tiek plānoti saskaņā ar reģistrēto
studentu skaitu katrā semestrī. Visi kursu apraksti ir atrodami LUIS sistēmā. Ir precizēti kursa
apguves rezultāti, norādot zināšanas, prasmi un kompetenci. Papildināts mācību literatūras
saraksts, norādot jaunākās iepirktās bibliotēkā grāmatas, kā arī jaunākās elektroniskās
grāmatas.
7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas,
tālmācības metožu izmantošana)
Lēmumi par mācību programmu izmaiņām un attīstību ir apspriesti Studiju programmu
padomes sēdēs un apstiprināti fakultātes Domē. Studentu pašpārvaldes pārstāvji piedalās gan
Studiju programmu padomē, gan Domē. Farmācijas programmu obligāto kursu saturs ir
starptautiski reglamentēts, paredzot darba tirgum nepieciešamo prasmju un kompetenču
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apgūšanu. A daļas kursi atbilst attiecīgajai ES direktīvai un Latvijas likumam „"Par
reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 29/11/2006 un MK
noteikumiem Nr.68 19/02/2002 „Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita,
māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”.
Programma tiek realizēta pilna laika klātienes studijās (4 semestri), latviešu valodā.
Programmā ir paredzētas 50% kontaktstundas un 50% patstāvīgais darbs. Kontaktstundu laikā
tiek izmantotas mācību darba formas: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, laboratorijas darbi,
problēmbāzētie semināri un mācību ekskursijas uz klīnikām, lieltirgotavām, zinātniskiem
institūtiem, aptiekām, ražotnēm un kvalitātes kontroles laboratorijām. Visos studiju kursos notiek
lekcijas, kuru īpatsvars studiju kursā variē. Lekcijās izmanto modernus vizuālās demonstrācijas
līdzekļus (video demonstrācijas, multimediju projektors, audiodemonstrācijas). Semināros notiek
apgūtās vielas apspriešana un diskusijas, problēmbāzētajos semināros notiek studentu trenēšana
konkrētas problēmas risināšanā, izmantojot gadījumu aprakstus. 2013. gadā viesprofesors A.
Klegeris no Britu Kolumbijas universitātes Kanādā novadīja vairākas lekcijas kursā Klīniskā
farmakoloģija un docētājiem seminārā prezentēja savu pētījumu par problēmbāzēto apmācību. 4
kursiem ir pieejama E-universitāte un visiem ir pieejami Internet resursi un Supercourse, kurā
brīvprātīgi no visas pasaules universitātēm lektori ievieto savas lekcijas. LU farmācijas
programma piedalās šajā projektā kopš 2004.gada.
Praktisko un laboratorijas darbu garums variē no 2 līdz 4 akadēmiskajām stundām.
Praktisko darbu laikā studenti tiek sadalīti grupās no 10 līdz 15 studentiem. Laboratorijas darbos
studentiem jāraksta darba protokoli un tie jāaizstāv. Kontroles testi un kursa eksāmeni notiek
rakstiski un mutiski. Laboratorijas un praktiskie darbi notiek atbilstīgās LU fakultātēs.
Mācību metodes tiek precizētas un metodiskie noteikumi atjaunināti, ja nepieciešams. Eapmācības programmatūras platforma Moodle ir pieejama studentiem, e-kursu piedāvājums ir no
MF un citām fakultātēm. Docētāji pilnveidoja savas prasmes 3 dienu kursos, ko vadīja IT zinātņu
speciālisti. Datori tiek plaši izmantoti, visas auditorijas ir aprīkotas ar multimediju ierīcēm un
piekļuvi internetam. Ir iespējams rezervēt grāmatas no universitātes bibliotēkas tiešsaistē,
izmantojot bibliotēkas katalogu; tiešsaistes grāmatu datubāze arī ir pieejama. Līdz 2012. gadam
tā bija Ebrary, bet 2013. gadā Dawsonera. Visiem docētājiem ir kontakts ar kursu izvēlēto
vecāko, notiek saziņa ar studentiem, izmantojot e-pastu, un lekciju materiāli nosūtīti elektroniski.
Praktisku problēmu risināšanas prasmes attīsta, izmantojot pašmācības kontroles pārbaudes un
vēlāk mācīšanās rezultāti studentiem tiek kontrolēti ar testu. Prezentācijas prasmes tiek attīstītas
semināru laikā ar sagatavoto ziņojumu PowerPoint izvērtēšanu.
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Viespētnieki un viesi no farmaceitiskajiem uzņēmumiem tiek aicināti nolasīt lekcijas. Palīdzība
studijās tiek sniegta konsultāciju formā un mācību rezultāti tiek kontrolēti ar regulārām
pārbaudēm.
Studiju rokasgrāmatas ir sagatavotas, tostarp Latvijas Universitātes ieteikumi par to, kā motivēt
savu individuālo attīstību (http://www.lu.lv/studentiem/studijas/ka-studet/ieteikumi/). LU
forums ir kļuvis populārs. Šeit studenti saņem atbildes no universitātes administrācijas un
sazinās ar citiem studentiem. Studiju vērtēšanas kritēriji izskaidroti Senāta lēmumā Nr.296, ar
jaunākajām izmaiņām 25/01/2010. Kursu novērtēšanas procedūru regulē Senāta lēmums Nr
162

(pēdējo

reizi

atjaunināts

05/04/2011).

Visas

regulas

ir

pieejami

http://www.lu.lv/studentiem/.
Maģistra darba vadītājs ir persona ar doktora grādu.. Lai sāktu maģistra darbu, studenti
raksta pieteikumus, kuros norāda tēmu un vadītāju. Vadītājs ar parakstu apstiprina savu
piekrišanu. Dokuments tiek saglabāts studenta personīgajā lietā. Instrukcijas kā rakstīt un
noformēt bakalaura un maģistra darbus ir pieejamas tiešsaistē, un studenti saņem individuālas
konsultācijas. Vienota standarta PDF formāts un veidlapas tika ieviestas jau 2005.gadā. Pašlaik ir
spēkā LU rektora rīkojums 1/38 no 03.02.2012 par prasībām LU noslēguma darbu izstrādāšanai
un aizstāvēšanai.

Maģistra darbus vērtē recenzents. Darbus aizstāv publiski. Aizstāvēšanas

komisija katru mācību gadu tiek apstiprināta saskaņā ar LU noteikumiem par gala eksāmeniem.
8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)
Studiju kursa sākumā students saņem informāciju par prasībām kredītpunktu iegūšanai,
starppārbaudījumiem un nodarbību grafiku semestra laikā. Lai veicinātu sistemātisku mācīšanos,
semestra laikā tiek izmantoti kontroltesti: mutiska atbilde, kontroldarbi, daudzizvēļu jautājumi,
kolokviji. To īpatsvars kopējā vērtējumā sastāda līdz 50%. Studiju kursa noslēgumā notiek
eksāmens, kurš līdz 50% no gala vērtējuma. Pārbaudes darbos studentiem tiek dota iespēja pilnā
mērā apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko
atziņu lietošanas prasmi. Metožu izvēles daudzveidību pamato farmācijas studentam
nepieciešamo apgūstamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu komplekss, kā arī ar likumu
atļautā docētāja akadēmiskā brīvība. Visus studentu studiju darba rezultātus vērtē atbilstoši 10
ballu sistēmai. Zemākais vērtējums studiju kursos, kuru vēl uzskata par pozitīvu, ir 4 balles
(gandrīz viduvēji). Augstākais novērtējums ir 10 balles (izcili). Pašvērtējuma periodā katedras,
docētāju grupas atkārtoti apspriedušas prasības kredītpunktu ieguvei studiju kursā.
Programmas apguves gala pārbaudījums ir maģistra darba aizstāvēšana. Darbu novērtē gala
pārbaudījumu aizstāvēšanas komisija, kuras sastāvā ir priekšsēdētājs, vietnieks, sekretāre un
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komisijas locekļi. Farmācijas maģistru darbu aizstāvēšanas komisijā darbojas 2 profesores, 2
asociētie profesori, 2 docentes un bez akadēmiskā personāla locekļiem ir 2 farmācijas zinātņu
doktori no pētnieku vides. Maģistra darba gala novērtējums tiek paziņots katram studentam
individuāli.
9. Studiju programmas izmaksas
MSP “Farmācija” ieņēmumi no studiju maksas 2013. gadā – 105157,77 Ls
(149626,04 EUR).
Kopš 2011. gada valsts budžeta dotācija programmai ir nemainīga – 32022,12 Ls.
Maģistra studiju programmas Farmācija vienas studiju vietas izmaksas gadā - 3558,01 Ls.
Tabula. 3. Farmācijas maģistra studiju programmas izmaksas

Nr.
Normatīvs

Aprēķinātie lielumi
Ls

darba alga uz vienu studiju vietu gadā
N1

N2

2384,12
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
komandējumu un dienesta braucienu
izmaksas

N3

574,33

7,59

pakalpojumu apmaksa
N4

201,48
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

N5

184,40
grāmatu un žurnālu iegāde

N6

47,08
iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas
159,01

N7
Tb - vienas studiju vietas bāzes izmaksas gadā
(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)

3558,01
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10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas
standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
Farmācijas maģistra studiju programma atbilst noteiktajiem valsts akadēmiskās izglītības
standartu noteikumiem (MK Noteikumi Nr. 240 Spēkā no 16.05.2014).
.
Tabula 4. Farmācijas maģistru studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās
izglītības standartam
Studiju programma
Standarts (KP)
LU MF farmācijas programma
(KP)
Maģistra studiju programma
80
80
Obligātā daļa
Ne mazāk kā 24
30
Maģistra darbs
Ne mazāk kā 20
20
Obligātās izvēles daļa
Nav noteikta
6
Brīvās izvēles daļa
Nav noteikta
Teorētisko atziņu aprobācija
Ne mazāk kā
24 (farmaceitiskā prakse, ko
15
nosaka ES direktīvas un LR
likums "Par reglamentētajām
profesijām un profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu"
29/11/2006 )

11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu
Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas
Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām
ES valstu farmācijas programmu lielā projektā PHARMINE 1 ar turpinājumu PHARMINE 2
tika aptaujātas visas Eiropas augstākās izglītības iestādes, kas sniedz farmaceitu izglītību un
apmācību. Apkopotie dati par katru valsti atrodami uz PHARMINE mājas lapā
http://www.pharmine.org/losse_paginas/Country_Profiles/.

Tik

vispusīgs

farmācijas

programmu salīdzinājums tika veikts pirmo reizi. LU farmācijas programmas ir salīdzinātas ar
27 ES valstu programmām. Farmācijas programmas pieder reglamentēto profesiju izglītības
programmām, tāpēc programmu saturs ir līdzīgs visās ES valstīs. Farmaceita kvalifikāciju
apliecina vismaz piecu gadu laikā iegūta apmācība, tostarp vismaz: (a) četrus gadus pilna laika
teorētiskās un praktiskās studijas universitātē vai augstākās izglītības iestādē, ko atzīst par
līdzvērtīgu universitātei vai šī izglītības iestāde ir universitātes uzraudzībā (b) sešu mēnešu
praksi publikai atvērtā aptiekā vai slimnīcas aptiekā slimnīcas farmaceitiskās nodaļas
uzraudzībā (L 255/46 EN, ES Oficiālais Vēstnesis, 30/09 / 2005).
Latvijā (LU), Zviedrijā, Īrijā, Somijā un Beļģijā tikai farmācijas bakalauriem ir tiesības studēt
farmācijas maģistra studiju programmās. Lai izpildītu ES direktīvas prasības farmaceita
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izglītības ilgumam (5-gadi) jāpabeidz divas programmas (bakalaura + maģistra). Pašlaik atkarībā
no katras valsts tiesību aktiem farmācijas studiju programmu struktūra atšķiras dažādās valstīs.
Piemēram, Austrijā, Apvienotajā Karalistē, Lietuvā un Igaunijā skolēni ar vidējo izglītību tiek
imatrikulēti 5-gadīgās maģistra studiju programmās, bet Austrijā farmācijas studenti studē 4,5
gadus un Apvienotajā Karalistē tikai 4 gadus lai iegūtu maģistra grādu. Vācijā ir 2+2+1 gadu
struktūra ar valsts eksāmenu katra posma beigās, bet Francijā farmaceiti studē 6 gadus un pēc
tam

vēl

2

gadus

rezidentūrai

līdzīgā

programmā.

http://enzu.pharmine.org/media/filebook/files/PHARMINE%20WP7%20survey%20Europe.pdf
Latvijā farmācijas programmas ir LU un RSU un abās programmās ir līdzīgi obligātie kursi un
6 mēnešu prakse aptiekās. RSU farmācijas programmā nav bakalauru un maģistra darbu
izstrādāšanai atvēlētu KP, tāpēc vairāk KP ir atvēlēti teorētiskiem kursiem. Atšķirība ir
struktūrā, jo RSU farmācijas programma ir 5-gadīga 200 KP 2. līmeņa profesionālā
programma, bet LU atbilst modelim 3+2. Latvijā nav citas augstskolas 80 KP farmācijas
maģistra studiju programmas, kas būtu turpinājums bakalaura studiju programmai, ar ko
programmu salīdzināt detalizētāk. Vislielākā līdzība ir ar to valstu farmācijas programmām,
kas seko Boloņas deklarācijā pieņemtajam modelim. Piemēram, Helsinku universitātes
Farmācijas fakultātē, Somijā un Sv. Kirila un Metodija universitātes („ Ss Cyril and
Methodius” ) Farmācijas fakultātē, Maķedonija. Atšķirībā no Latvijas izglītības studiju
programmu standartiem Maķedonijā maģistratūras semestrus skaita klāt bakalaura programmai
(nesāk studijas ar 1. gadu un 1.semestri, sāk ar 7.semestri), Somijā nav stingra kursu
sadalījuma pa gadiem un semestriem un bakalaura programma tiek uzskatīta par maģistra
programmas daļu, tāpēc maģistra grāda ieguvējiem diplomā raksta 200 KP apguvi. Abās
minētajās valstīs mazāk KP kā Latvijā ir veltīti maģistra darba izstrādei.
Tabula 4. Helsinku universitātes farmācijas maģiostru studiju programmas plāns
University of Helsinki Department of Pharmacy

Master of Science in Pharmacy

Credit ECTS
units* credits

BACHELOR OF PHARMACY

120

240

Organic chemistry B

2

4

Physics

1

2

Physical chemistry

2

4

Cell and drug molecule

5

10

The Bachelor of Pharmacy counts as a part of Master's degree, and
studies it includes need not to be repeated at the Master's level.
However, for a Master's degree the optional studies of the Bachelor of
Pharmacy should be compensated by following studies:

SUBJECT-RELATED STUDIES

14

Mechanisms and methods in pharmacology

6

12

Analysis

5

10

Drug formulation

9

18

Pharmacokinetics

3

6

Economics and management

3

6

Reporting of research results

1

2

Research seminar

1

2

OPTIONAL STUDIES

5

10

Lectures, practical classes and seminars

16

32

Professional problem

12

24

Master's thesis

12

24

Total

200

400

ADVANCED SPECIALIZED STUDIES
The student specializes in one one of the following six options:
biopharmaceutics, pharmaceutical chemistry, pharmaceutical
technology, pharmacognosy, pharmacology or social pharmacy.

Tabula 5. Farmācijas maģistru studiju programmas plāns Sv. Kirila un Metodija
universitātes („ Ss Cyril and Methodius” ) Farmācijas fakultātē, Maķedonija
Master of Pharmacy

7 Semester
Pharmaceutical technology -advanced (8 ECTS)
Biopharmacy (7 ECTS)
Pharmaceutical chemistry III (10 ECTS)
Food and nutrition (5 ECTS)
8 Semester
Pharmacoinformatics (3 ECTS)
Clinical biochemistry (7 ECTS)
Regulatory affairs and drug quality (7 ECTS)
Toxicology (9 ECTS)
Introduction to Clinical Pharmacy (4 ECTS)
9 Semester
Clinical Pharmacy and Therapeutics (10 ECTS)
Elective Courses Related to Master in Pharmacy Program (total 20 ECTS)
10 Semester
Professional Practice (20 ECTS)
Diploma thesis (10 ECTS)

Ženēvas universitātes (Šveice) Farmācijas fakultātes farmācijas maģistra programmā pēdējā
gadā prakse ir kopā ar specifiskiem kursiem un šis gads saucas asistenta gads. Studenti var
izvēlēties maģistratūru arī bez parakses aptiekās, ja neplāno strādāt aptiekās.
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Att.1. Ženēvas universitātes farmācijas programmas shēma.

LU farmācijas maģistra programmā iespēju robežās ir nodrošināta studiju programmas sasaiste
ar zinātniskās pētniecības (radošo) darbu un, ja ir finansējums, studējošie tiek iesaistīti
zinātniskās pētniecības grantos, pētījumu programmās. Līdz 2013. gadam lielu ieguldījumu
dalībai pētniecības projektos sniedza ESF stipendijas maģistriem.
12. Informācija par studējošajiem
Tabula 6. Farmācijas maģistru programmas studentu skaits 2013.g. 1. oktobrī.
Gads

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Imatrikulēto
studentu
skaits
42
29
34
18
43
43
44

Studentu skaits pa
gadiem
1
2
40
30
37
19
43
43
44

27
39
25
36
20
43
43

Kopējais
studentu
skaits
67
69
62
55
63
86
87

No
tiem
budžeta
studenti
7
9
10
10
10
10
10

Absolventi

13
27
39
25
35
20
41

Atskaitīti

2
2
1
2
3
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13. Studējošo aptaujas un to analīze
Atgriezeniskā saite izpaužas kā studentu, darba devēju un docētāju aptaujas un atklātas
sarunas. Studenti ir informēti par savām atzīmēm tiešsaistē LUIS. Publiska piekļuve studentu
datiem nav paredzēta un ir aizliegta. Studentu aptaujas notiek, izmantojot LUIS, kā arī pārrunājot
svarīgus jautājumus ar programmas direktori un citiem docētājiem. Anketas tiek regulāri
analizētas un akadēmiskais personāls paļaujas uz to godprātīgu aizpildīšanu. Daudz skaidrojošā
darba par studiju procesa lietvedību veic dekanāta darbinieki. LUIS anketas ir paredzētas katram
kursam un studiju programmai kopumā. Dati tiek analizēti un izmantoti lai uzlabotu kursu
kvalitāti. Anketu analīze liecina, ka studenti ir apmierināti ar programmas realizāciju un kursiem.
Bibliotekāres ļoti aktīvi palīdz studentiem izvēlēties mācību grāmatas. MF ir datoru klase
elektronisko mācību līdzekļu studijām. Tikšanās un diskusijas ar absolventiem un darba
devējiem tiek organizētas Karjeras dienās un farmaceitu konferencēs. Docētāji un studenti
iesaistās mobilitātes projektos, kuru laikā iepazīstas kā studiju process ir organizēts citās valstīs.
14. Absolventu aptaujas un to analīze
Aptiekās strādājošie farmaceiti ir reģistrēti farmaceitu reģistrā, ko uztur Latvijas
Farmaceitu biedrība. Neliels skaits farmācijas maģistru strādā industrijā, farmācijas firmās zāļu
reģistrācijas projektos, informāciju tehnoloģiju firmās vai dažādās aģentūrās. Diemžēl šādu
speciālistu reģistra nav. Absolventu aptaujas tiek veiktas pēc farmaceitu reģistra un lietvedībā
atstātajām e-pasta adresēm, kā arī aptaujāti tiek farmācijas doktorantūras studenti. Aptauju
analīze liecina, ka absolventi ir apmierināti ar iegūto izglītību. Daži absolventi turpina izglītību
citās maģistra studiju programmās ārzemēs vai Latvijā. Piemēram, 3 farmācijas maģistri
2014.g. iestājās citā maģistratūrā Ķīmijas fakultātē.
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15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju procesa pilveidošanā tiek realizēta pārrunu (tikšanos) veidā ar
mācībspēkiem un vadību, kā arī

apspriežot ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumus. Maģistra

programmas studenti ir jau iepazinušies ar LU studiju procesu savā bakalauru studiju laikā.
Studentu pārstāvji piedalās Studiju padomes darbā un Domes darbā, paužot studējošo viedokli
par studiju kvalitāti un nepieciešamajām izmaiņām. Studenti tiek iesaistīti visos lēmumu
pieņemšanas procesos universitātē un piedalās LU Satversmes sapulcē. Studentu pašpārvaldi
ievēl visu fakultātes programmu studenti. Studiju programmas realizācijā tiek ievēroti
demokrātiskas pārvaldības principi. Studenti kopā ar docētājiem popularizē studiju programmu.
Studenti piedalās projektos skolēniem "Studentu kurpēs" un "Studentu ēnas", kuru mērķis ir
popularizēt studijas. Administrācijas un akadēmiskā personāla un studējošo darbības un
attiecības regulē valsts likumdošanas akti, rektora rīkojumi un universitātes Senāta lēmumi.
Ikdienas jautājumi tiek risināti individuālās sarunās ar lietvedi, studiju programmu direktori,
lektoriem, vai dekāni. LU administrācija ir izdevusi daudzus noteikumus un pārvaldības plānus,
kuri ir elektroniski pieejami un šajos dokumentos ir ņemtas vērā studentu intereses un privātums.
Vērtēšanas atzīmes netiek rādītas publiskai apskatei, bet katrs students var redzēt tikai savas
atzīmes. LU ir izveidojusi noteikumus par konfliktu risināšanas un samierināšanas procedūru.
Senāta lēmums Nr 170 apstiprināja LU Akadēmiskās Ētikas kodeksu. Universitātes mājas lapā ir
sadaļa, kas īpaši paredzēta studentiem: http://www.lu.lv/studentiem/, kas satur informāciju par
noteikumiem, pakalpojumiem un citiem atbalsta veidiem, izveidots speciāls atbalsta centrs, kur
var saņemt psihologa atbalstu pa tālruni vai personīgi.
Mobilitātes programmās iegūtā pieredze citās universitātēs ļauj studentiem labāk līdzdarboties
studiju programmas kvalitātes uzlabošanā. Katru gadu MF saņem 6-8 ERASMUS stipendijas
visām studiju programmām (ārstniecība, farmācija un māszinības), kuras konkursa kārtībā tiek
piešķirtas sekmīgiem studentiem. Tomēr MF farmācijas bakalauri ir aktīvāki par maģistriem
pieteikumu iesniedzēji. 2011/2012.mācību gadā noslēgti divi jauni ERASMUS apmaiņas
līgumi ar Santjago universitāti, Spānijā, bet 2012/2013. m. g. ar Neapoles universitāti Itālijā.
Studiju programmas attīstība un novērtējums fakultātē tiek pētīti, gan ar studentu aptaujām,
gan ar piedalīšanos Eiropas farmācijas fakultāšu asociācijas (EFFA) konferencēs un EFFA
aptaujās.
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16. Studiju kursu apraksti

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?
user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=28406

PIELIKUMI
KURSU APRAKSTI
Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu
skaits
Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Atbildīgā struktūrvienība
Nozares atbildīgais

Informācijas un konsultatīvā darbība farmācijas jomā
Farm5017
Farmācija
2
3
32
32
48
10.02.2012
Medicīnas fakultāte
Ingrīda Rumba-Rozenfelde

Kursa izstrādātājs(-i)
Izglītības zinātņu mağistrs pedagoğijā, pasn. Gaļina Biksone
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Farm5017 [2FAR5017] Informācijas
un konsultatīvā darbība farmācijas
jomā [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas kā paredzēt pacienta problēmas saistībā ar
medikamentu lietošanu, kā izglītot pacientu par medikamentu pareizu lietošanu. Praktisko
nodarbību laikā studenti apgūst iemaņas kā informēt pacientu, tuviniekus, citus veselības aprūpes
darbiniekus un sabiedrību par medikamentu iespējamo iedarbību, ar zāļu lietošanu saistītām
problēmām un zāļu blakņu mazināšanas iespējām.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti ir ieguvuši zināšanas par farmaceita darbu ar klientiem, ir
ieguvuši prasmes patstāvīgi analizēt un vērtēt pacienta vajadzības pēc konsultācijām un
izglītošanas saistībā ar medikamenta/u lietošanu katrā konkrētajā klīniskajā situācijā. Studentiem
ir kompetence pacientu izglītošanas un zāļu darbības izskaidrošanas jautājumos un viņi spēj
patstāvīgi konsultēt pacientus. Akadēmiskā kompetence ir zāļu mijiedarbības izpratne un zāļu
instrukciju pārzināšana.
Kursa plāns
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās
1. Perorālo medikamentu lietošana S4
2. Medikamentu mijiedarbība ar citām zāļu vielām, alkoholu, nikotīnu. Medikamentu
pielietošana īpašās situācijās S4
3. Pacientu konsultācijas sakarā ar antibakteriālo terapiju, ka arī pretvīrusu un pretsēņu vielu
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1. Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības”
satura un realizācijas apraksts
Studiju virziens Veselības aprūpe profesionālā bakalaura
„Māszinības” kods 42723

akreditēta

studiju programma

līdz 2019. gada 30. maijam, studiju virziena

akreditācijas lapa Nr. 69
1.1 Studiju programmas mērķis:
Nodrošināt profesionālas izglītības iegūšanu Profesionālā augstākās izglītības bakalaura
studiju programmā „Māszinības”, attīstot studentos analītiskās spējas, zinātniski pētnieciskās
prasmes un kritisku teorētisko un praktisko zināšanu izvērtēšanu un pielietošanu, veicinot
profesionālo izaugsmi un konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un
starptautiskajā darba tirgū.
Studiju programmas uzdevumi:
1. Attīstīt filozofisku domāšanu un pētniecību, aplūkojot parādības no dažādiem
aspektiem, novērtēt zināšanu saturu un attīstīt spējas izteikt savu viedokli, pamatojoties uz
māsu prakses pētījuma datiem.
2. Analizēt veselības aprūpes pārmaiņas Latvijas sabiedrībā un sagatavot profesionālas
māsas darbam atšķirīgās veselības nozarēs.
3. Sniegt zināšanas par nodarbinātību un uzņēmējdarbību veselības aprūpes sistēmā,
māsu darba organizēšanu un vadīšanu.
4. Sniegt pedagoģiskās zināšanas veselības aprūpētājiem par sabiedrības, ģimenes un
indivīda veselības veicināšanu, uzturēšanu.
5. Attīstīt spēju nodrošināt un veicināt pacienta līdzestību ārstēšanas un aprūpes procesā
izvērtēt un dokumentēt pacienta zināšanas, izpratni, prasmes un līdzdarbību veselību
veicinošajos un uzturošajos pasākumos.
6. Pilnveidot zināšanas par cilvēka vecumposmu attīstību, īpatnībām un pedagoģisko
psiholoģiju.
7. Attīstīt pamatspecialitātē noteiktās prasmes un kompetences.
1.2. Studiju rezultātu apraksts atbilstoši EKI :
Zināšanas:
1. Padziļinātas zināšanas māszinību teorijās, teoriju analīzē, māsu prakses filozofijā.
2. Padziļinātas zināšanas veselības aprūpes darba vadīšanā un organizēšanā,
sabiedrības un indivīda veselības aprūpes un uzturēšanas izglītošanā.
3. Pētniecības metožu un pētniecības darba organizācijas un realizācijas izpratne.
4. Zināšanas lietvedības, ekonomikas, tiesību zinātnēs.
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5. Padziļinātas zināšanas studenta izvēlētajā pamatspecialitātē.
Prasmes:
1. Pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas māszinību prakses parādību noteikšanā,
analīzē, izvērtēšanā un darbību prognozēšanā.
2. Vadīt un organizēt veselības aprūpes procesu un ar to saistītos praktiskos
pasākumus.
3. Veikt veselības aprūpes darba pētījumus un izmantot savu un cita veikto pētījuma
rezultātus veselības aprūpes darbā.
4. Veikt sabiedrības un indivīda izglītošanu veselības aprūpes un uzturēšanas
jautājumos.
Kompetences:
1. Spēja izteikt savu viedokli, pamatojoties uz māsu prakses pētījuma datiem.
2. Spēja nodrošināt uzņēmējdarbību veselības aprūpes sistēmā.
3. Spēja veikt māsu darba organizēšanu un vadīšanu.
4. Spēja nodrošināt tiesisko attiecību normu ievērošanu.
5. Spēja lietot medicīnisko terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
6. Spēja īstenot specifiskās prasmes pamatspecialitātē.
Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Māszinības”
nodrošina zināšanas, prasmes un kompetences

atbilstoši māszinību speciālista V

profesionālās kvalifikācijas līmeņa standartam un EKI 6. līmenim, kā arī prasībām, kuras
noteiktas LR likumā par reglamentētajām profesijām. Pēc programmas sekmīgas apguves
tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un profesionālā kvalifikācija
vienā no pamatspecialitātēm (bērnu aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, anestēzijas,
intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, operāciju māsa, ambulatorās aprūpes māsa,
ķirurģiskās aprūpes māsa, garīgās veselības aprūpes māsa).
Absolvents ir speciālists, kurš plāno, organizē, vada un veic pacientu aprūpes darbu
visos veselības aprūpes līmeņos; piedalās ārstniecībā; izglīto aprūpes komandas darbiniekus
un sabiedrību, vada viņas pārraudzībā praktizējošo ārstniecības un ārstniecības atbalsta
personu darbu, novērtē pacientu aprūpes darbu, tā kvalitāti, plāno, organizē un veicina
aprūpes pilnveidi, kā arī veicina savas profesijas attīstību.
Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Māszinības” (160
kredītpunktu apjomā) satur lekciju kursus un prakses, kuru sastāvā ir gan obligātā (A) daļas
(88 kredītpunkti), gan arī ierobežotās izvēles (B) daļas (66 kredītpunkti), kā arī brīvās izvēles
(C) daļas (6 kredītpunkti),. Prakses ir 26 kredītpunktu apjomā. Studiju programmas obligātā
A daļa satur māszinību obligātos studiju kursus, kā arī bakalaura darbu (12 kredītpunkti),
ierobežotās izvēles B daļa satur bakalaura grādam atbilstošās zinātnes priekšmetus un citu
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zinātņu nozaru atbilstošos studiju kursus. Balstoties uz profesionālajā augstākās izglītības
bakalaura studiju programmā „Māszinības” apgūto, studenti papildina zināšanas kvalifikācijā
izvēlētajā pamatspecialitātē, kā arī apgūst nepieciešamās prasmes un kompetences klīniskajās
praksēs un veic patstāvīgu pētījumu par pacientu aprūpi izvēlētajā specialitātē. Programma
izstrādāta atbilstoši Latvijas Universitātes studiju programmu Nolikumam.
Studējošajiem ir tiesības saņemt kvalitatīvas izglītības iespējas izvēlētajā studiju
programmā, iesaistīties studējošo pašpārvaldē, piedalīties akadēmiskajā darbā un koleģiālajās
padomdevējinstitūcijās un lēmējinstitūcijās. Studējošie piedalās studējošo pašpārvaldē, kas
darbojas saskaņā ar tās izstrādāto nolikumu. Studējošo pašpārvaldei ir tiesības pieprasīt un
saņemt no vadības institūcijām, lēmējinstitūcijām un struktūrvienību vadītājiem informāciju
un paskaidrojumus par jautājumiem, kas skar studējošo intereses, studējošo pašpārvaldes
pārstāvjiem

Fakultātes Domē ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo

intereses.
Studējošo viedokļu izmantošana studiju procesa pilnveidē ir kritiski svarīga ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšanai. Lai iegūtu studējošo viedokli par studiju programmu un tās īmācību
spēkiem tiek veiktas arī aptaujas, gan arī plaši izmantotas individuālās sarunu iespējas.
Studiju programmas pārvaldi veido studiju programmas padome, kas sastāv no
docētājiem, studentiem un studiju programmas direktora. Studiju programmas direktors
savā darbībā vadās pēc Latvijas universitātes studiju programmu Nolikuma.
Ikgadējās plānotās darbības:
1.Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības” studiju
programmas satura analīze;
2. Programmas satura pilnveidošana un metodiskā materiāla papildināšana;
3. Darba tirgus pieprasījuma izpēte;
4. Starptautiskās sadarbība programmas ietvaros.
Attīstības plāna izpildi analizē katru gadu un tā aprakstīta

ikgadējā programmas

pašvērtējuma ziņojumā, kas pieejams elektroniski LU mājaslapā.
1.3.

Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un Latvijas Universitātes

stratēģijai
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Māszinības” iekšējās
kvalitātes mehānisms izveidots, pamatojoties uz studiju kvalitātes novērtēšanu.
Studiju programmas “Māszinības” iekšējās kvalitātes novērtēšanā par būtiskākajiem
studiju programmas kvalitātes indikatoriem studiju procesa kvalitātes aspektā tiek vērtēti
sekojoši indikatori:
1. inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts,
problēmu risināšana, datoru, multimediju, interneta izmantošana;
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2. konsultācijas studējošajiem, motivācijas palielināšana;
3. zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa
pilnveidošanai;
4. studiju slodze un plānojums, pārbaudes veidi utt.; konsultāciju iespējas; informācijas
pieejamība; studiju kursa saturs, to pēctecība, novitāte;
5. studentu adaptēšanās un pašīstenošanās līmenis.
Akadēmiskā gada beigās tiek veiktas studējošo aptaujas par studiju procesu, to rezultāti tiek
apspriesti. Aptaujas rezultāti rāda, ka 93% absolventu plāno strādāt atbilstoši iegūtajai
izglītībai un 7% plāno turpināt studijas, kas ļauj secināt, ka pieaugs studentu skaits maģistra
programmā.
Studiju programmas aktualitāti nosaka darba tirgus, tā prasības un iespējas. Latvijā tiek
pievērsta uzmanība jautājumiem par darba resursu profesionālo sagatavošanu atbilstoši darba
tirgus izvirzītajām prasībām, īpaši respektējot darba tirgu reģionos. Prognozes par māsu
skaitu darba tirgū ir negatīvas, jo māsu profesijā strādājošajiem ir divas tendences, viena no
tām ir novecot un otra tendence ir Eiropas Savienības darba tirgus jeb aizceļošana no
Latvijas. Latvijā māsu nodrošinājums uz 100 000 iedzīvotājiem ir zemāks kā vidēji ES
valstīs – 2011.gadā Latvijā bija 515,17 māsas uz 100 000 iedzīvotājiem (ES valstīs pēc
2004.gada – 619,51, ES vidēji – 835,91). Nodrošinājums ar māsām ir zemākais arī Baltijas
valstu vidū - Lietuvā (783,09), Igaunijā (646,6).
Absolventiem ir iespējas veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē, atbilstoši iegūtajai
kvalifikācijai, par to liecina absolventu aptaujas un sadarbība ar profesionālajām apvienībām
- Bērnu aprūpes māsu apvienību, Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu
apvienību, Neonatoloģijas māsu apvienību, Diabēta māsu apvienību un Latvijas Māsu
asociāciju. Vērtējot māsu nodarbinātību pēc darba vietas, secināts, ka lielākā daļa māsu
strādā stacionāros (65%), ambulatorajās ārstniecības iestādēs 22%, bet ģimenes ārsta praksēs
tikai 9% no kopējā māsu skaita
Saskaņā ar Reģistra datiem 2013.gada 1.janvārī pamatdarbā bija nodarbinātas 9264
māsas, t.sk., 4378 pamatspecialitātēs, 357 papildspecialitātēs (1.attēlu). Liela daļa māsu
(30% jeb 2736) ir bez noteiktas specializācijas
1.attēls. Māsu skaits pamatspecialitātē un papildspecialitātē 2013.gada 1.janvārī.
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Avots: VI

Par profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības” kvalitāti
liecina reflektantu vēlēšanās studēt, pat veidojot konkursu.

Apkopojot studentu un

absolventu aptaujas – tiek atzīmēta docētāju augstā profesionalitāte

un studiju procesu

kopumā. Absolventi atzīmē, ka ir saņēmuši nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas
nepieciešamas tālākajā darbā un atzīst šo programmu kā ļoti labu.
Lai noskaidrotu darba devēju viedokli par studiju programmas mērķu, uzdevumu un satura
atbilstību darba devēju izvirzītajām prasībām, notiek regulāra un plānota sadarbība ar darba
devēju asociāciju – Latvijas Māsu asociācijas pārstāvjiem. Par programmas atbilstību tiek
aptaujāti arī tie darba devēji, ar kuriem tiek veiktas pārrunas un slēgti līgumi par prakses
organizēšanu studentiem. Sadarbība ar darba devējiem tiek veikta mērķtiecīgi un abpusēji
ieinteresēti, tā ir studiju programmas satura pilnveides un īstenošanas neatņemama
sastāvdaļa. Izvērtējot pārrunu rezultātus, var secināt, ka profesionālās augstākās izglītības
bakalaura studiju programmas „Māszinības” absolventi darba tirgū tiek atzinīgi vērtēti un
darba devēji ir apmierināti ar šo jauno speciālistu zināšanām un profesionālo prasmi.
Lai nodrošinātu profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas
„Māszinības” izpildi, veicinātu attīstību, konkurētspēju un kvalitāti, nodrošinātu studiju un
pētniecības procesu, plānotu resursu pārvaldību, sadarbību ar citām augstskolām un darba
devējiem, LU ir izstrādājusi Stratēģisko plānu 2010. līdz 2020. gadam.
Stratēģiskās plānošanas redzējums, ka LU ir viena no vadošajām zinātnes universitātēm
Baltijas reģionā un ieņem atzītu vietu starp Eiropas universitātēm, LU Medicīnas fakultātes,
t.sk arī profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības”
zinātniskais potenciāls dod ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgstspējīgā
attīstībā. Studiju programmas mērķis un uzdevumi atbilst Stratēģiskā plānā 2010. līdz 2020.
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gadam formulētajai misijai, ir orientēta uz augsti profesionālu speciālistu sagatavošanu, kuri
nepieciešami darba tirgum. Studiju mērķi un uzdevumi izstrādāti sadarbībā ar
profesionālajām organizācijām un darba devējiem ar kuriem ir regulāra sadarbība.
Studiju programmas attīstību nodrošina satura pilnveide atbilstoši darba tirgus
prasībām, studiju darba formu un metožu pilnveide un dažādība, liekot akcentu uz māsām
nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetences attīstīšanu pacientu aprūpes jomās, kā arī
lielāku īpatsvaru atvēlot profesionālo un personīgās pilnveides prasmju attīstībai un
mērķtiecīgam studentu darbam.
Studiju satura un organizācijas ilgtspēja formulēta un īstenota šādos virzienos - studiju
procesa pilnveide; pētniecības attīstība; iekšējās kvalitātes kontrole; akadēmiskā personāla
atlases, atjaunošanas, apmācība un attīstības politika; profesionālu speciālistu sagatavošana;
starptautiskās sadarbības un mobilitātes veicināšana; finansējuma avotu un infrastruktūras
nodrošinājums. Studiju programmas iekšējās kvalitātes novērtēšanā par būtiskāko uzskatāma
– studiju programmas kvalitāte. Katru gadu tiek atjaunoti lekciju materiāli, ņemot vērā
jaunākās atziņas. Studiju programmas docētāji apmeklē Latvijas un Eiropas kongresus un
savas akadēmiskās zināšanas papildina semināros, konferencēs, starptautiskos semināros un
sadarbības projektos, kuri pamatā norit māszinību speciālistiem sadarbojoties ar medicīnas
koledžām un māsu sabiedriskām organizācijām. Latvijā zinātniski pētnieciskā darbība
veselības aprūpē – māszinībās ir attīstījusies pēdējos 10 gadus un ir nozīmīgas praktiskās un
teorētiskās izstrādes, kas apkopotas bakalauru, maģistru darbos un publikācijās.
1.4. Prasības uzsākot studiju programmu
Imatrikulācija profesionālajā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Māszinības”
notiek atbilstoši LU kopējiem studiju imatrikulācijas noteikumiem.
Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Māszinības” uzņem
personas ar pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību vai vidējo profesionālo izglītību kvalifikācija māsa, vai kvalifikācija - vecmāte, zobārstniecības māsa, ārsta palīgs, kuri ir
ārstniecības personu reģistrā. Medicīnas koledžu (ar 2004. gadu) absolventus, kuri ieguvuši
1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību un 4.profesionālās kvalifikācijas līmeni, uzņem LU
noteikumos noteiktā kārtībā, atbilstīgi MK noteikumiem Nr. 932 Studiju uzsākšanas kārtība
vēlākos studiju posmos, kas izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 47. panta trešo daļu un LU
08.06.2009. gada.rīk nr.1/128 Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē
un tiek ieskaitīti atbilstošā studiju gadā. Personas, kurām ir pirmā līmeņa augstākā izglītība ar
kvalifikāciju māsa, ārsta palīgs vai vecmāte, kā arī veselības zinātņu bakalaurs un/vai
maģistra grāds māszinībās – var uzsākt studijas profesionālā bakalaura studiju programmā
„Māszinības” 7. semestrī (4. studiju gads).
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1.5. Studiju programmas plāns un organizācija
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības” fiksētais
studiju laiks ir četri gadi (8 semestri), paredzot programmā 160 kredītpunktus.
A daļu saturiski veido obligātie studiju priekšmeti – 55%, (vides kursi, propedeitika,
psiholoģija un saskarsme, aprūpes plānošana un dokumentācija, terapija, ķirurģija, bērnu
aprūpe, diagnostika, uzņēmējdarbības modulis, māszinību pamati, pedagoģija māszinībās,
māsu darba vadīšana un organizēšana, klīniskā un specialitāti nodrošinošā prakse).
B daļu veido ierobežotās izvēles daļas priekšmeti - 41%, (bakalaura grādam atbilstošās
zinātnes priekšmeti, profesionālo studiju priekšmeti un citu zinātņu nozaru atbilstošie studiju
kursi – praktiskā informātika, klīniskās aprūpes pamati, svešvaloda, pētniecība māszinībās,
klīniskās prakses, kā arī nozares profesionālās specializācijas kursi).
C daļu veido – 3,75 % brīvās izvēles kursi no LU piedāvātā C studiju kursu saraksta.
Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Māszinības” studijas ir
virzītas uz studējošā augstākās profesionālās izglītības iegūšanu, kvalifikācijas iegūšanu
vienā no studenta izvēlētām pamatspecialitātēm, iemaņu veidošanu zinātniski pētnieciskajā
darbā.
Studenti uzsāk studijas ar ļoti dažādu iepriekšējo zināšanu līmeni un medicīnisko pieredzi, kā
arī ir dažāda zināšanu apguves spēja, līdz ar to programmas īstenošanas gaitā studentiem tiek
nodrošināta individuāla pieeja. Notiek konsultācijas studiju kursa ietvaros, individuāla pieeja
praksē. Kursa apguves kontrole tiek veikta ar kontroldarbu, referātu, situācijas uzdevumu
palīdzību. Katra kursa beigās studenti kārto eksāmenu vai ieskaiti. Tiek veikta studentu
anketēšana, lai noskaidrotu to apmierinātību un vēlmes ar studiju procesu. Tāpat tiek
analizēti eksāmenu rezultāti, pievēršot uzmanību jautājumiem uz kuriem daudzi nav varējuši
atbildēt – tos nomainot vai pārveidojot. Apkopojot informāciju tiek pilnveidots studiju saturs
un īstenošana.
Profesionālās bakalaura studiju programmas „Māszinības” plāns
1. tabula
Kursa nosaukums

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

Kursa
kods
1.s.

2.s.

3.s.

4.s.

5.s.

6.s.

7.s.

Ko
pā

Pārbaudes
veids

Lekcij
assemi
nāri

8.s.

Obligātā daļa (A daļa)
Vispārizglītojošie studiju kursi (profesionālo studiju programmām)
Medi
1022
Medi
1020
Medi
1019

Anatomija/biofizika

3

3

Eksāmens

Fizioloģija/bioķīmija

3

3

Eksāmens

L 20,
P 34
L 60

3

Eksāmens

L 60

Higiēna/vides medicīna

3
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SDSK
1017
Medi
1021
Medi
1027

Medicīniskā latīņu valoda

2

2

Eksāmens

S 44

Propedeitika

4

4

Eksāmens

L 40,
S 40
L 30,
S 30
L 18,
P 24,
S6

Farmakoloģija

3

3

Eksāmens

Vispārīgā psiholoģija

3

3

Eksāmens

Psih
1052
Nozares teorētiskie pamatkursi (profesionālo studiju programmām)
Medi
1117
Medi
1118
Medi
1119

Māsu profesijas filozofija

2

2

Eksāmens

Māszinību teorija I

3

3

Eksāmens

Aprūpes plānošana un
dokumentācija
Terapija

3

3

Eksāmens

3

3

Eksāmens

3

3

Eksāmens

L 48

2

Eksāmens

L 20,
S 20

4

Eksāmens

4

Eksāmens

L 32,
S 32
L 32,
S 32

Medi
2185
Ķirurģija

L 16,
S 16
L 24,
S 24
L 32,
S 16
L 24,
S 24

Medi
2126
Medi
1024
Medi
2127
VadZ
2125

Bērna aprūpe

2

Diagnostika (pacientu
4
sagatavošana)
Māsu darba organizācija un
4
vadība
Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām)
Uzņēmējdarbības modulis

JurZ
1118
Ekon
1007
VadZ
1031
VadZ
3039
Medi
3128
Peda
1429
Medi
1121
Medi
1122
Peda
1205

Ievads tiesību zinātnē

4

4

Eksāmens

Ekonomikas pamati

2

2

Eksāmens

Lietvedība

2

2

Eksāmens

Uzņēmumu
dibināšana
un
vadība veselības aprūpē
Klīniskā intervija un diskusija

2

2

Eksāmens

4

4

Eksāmens

Vispārīgā pedagoģija

3

3

Eksāmens

Māsu izglītības filozofija

2

2

Eksāmens

Pacienta apmācība

2

2

Eksāmens

Pedagoģiskā darba projekts

4

4

Eksāmens

6

Aizstāvēša
na

12

Aizstāvēša
na

2

Eksāmens

2

Eksāmens

Klīniskā prakse III

6

Medi
4034
Medi
4035

Bakalaura darbs

12

L 40,
S 24
L 32
L 24,
S8
L 19,
S 13
L 6,
S 58
L 16,
S 32
L 20,
S 12
L 12,
S 20
L 16,
S 48

Obligātās izvēles daļa (B daļa)
Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām)
Mate
2330
Medi
2124

Praktiskā
informātika
statistikas programmas
Kultūriespaids uz aprūpi

–

2
2

10

L 16,
S 16
L 16,
S 16

Klīniskās aprūpes pamati
Medi
1018
Medi
1017
Medi
1016
Valo
1451
Valo
1452
Medi
1120
Medi
3132
Medi
1133
Medi
2137
Medi
3134
Medi
2004
Medi
3005
Medi
4002
Medi
1094
Peda
1172
Peda
1002
Psih
1312
Medi
3129
Medi
3131
Medi
3138
Medi
3130
Psih
2313
Medi
4038
Medi
2015
Medi
2017
Medi
4029

4

4

Eksāmens

Patoloģiskā fizioloģija

3

3

Eksāmens

Vesela cilvēka pamatvajadzības

4

4

Eksāmens

Angļu
valoda
specialitātei
Vācu
valoda
specialitātei

L 40,
S 20,
P 100
L 60

māszinību

2

2

Eksāmens

L 40,
S 40
S 32

māszinību

2

2

Eksāmens

S 32

4

4

Eksāmens

3

Eksāmens

4

Eksāmens

L 32,
S 32
L 32,
S 16
L 32,
S 32
L 24,
P8

Veselības veicināšana
Klīniskā farmakoloģija

3

Ģimenes veselība

4

Ādas un seksuāli transmisīvās
slimības

2

2

Eksāmens

Infekciju profilakse

3

3

Eksāmens

Medicīnas vēsture

2

2

Eksāmens

Farmakoekonomikas pamati

2

2

Eksāmens

Pacientu aprūpes psihosociālie
aspekti

3

3

Eksāmens

L 24,
S 24
L 24,
S8
L 16,
S 16
L 24,
S 24

Uzvedības medicīna

2

2

Eksāmens

L 24,
S 20

Didaktika

3

3

Eksāmens

Pedagoģijas vēsture

2

2

Eksāmens

Kritiskā domāšana

2

2

Eksāmens

L 16,
S 32
L 24,
S8
L 32

Māsu prakses ētika

3

3

Eksāmens

L 36,
S 12
L 24,
S8
L 12,
S 20
L 16,
S 16
L 32,
S 32
L 32,
S 32
S 12

Pētniecības metodes māszinībās

2

2

Eksāmens

Zinātniskās publikācijas

2

2

Eksāmens

Māszinību teorija II

2

2

Eksāmens

Saskarsme

4

4

Eksāmens

2

2

Eksāmens

6
6

Aizstāvēša
na
Eksāmens

P 240

8

Eksāmens

P 320

2

2

Eksāmens

2

2

Eksāmens

2

2

Eksāmens

L 20,
S 20
L 20,
S 20
L 20,
S 20

Prezentācijas
māszinībās
Klīniskā prakse I

prasmes
6

Klīniskā prakse II

6

Specialitāti nodrošinošā prakse
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I.modulis – Kvalifikācija specialitātē „Bērnu aprūpes māsa”
Medi
4027
Medi
4033
Medi
4026

Bērna attīstības un aprūpes
pamatprincipi
Bērna aprūpe hronisku un akūtu
saslimšanu gadījumā
Neatliekamā palīdzība vitālo
funkciju atjaunošanai bērniem
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II.modulis – Kvalifikācija specialitātē „Internās aprūpes māsa”
Medi
4024
Medi
4023
Medi
4028

Pacientu aprūpe internā
2
2
Eksāmens
medicīnā I
Pacientu aprūpe internā
2
2
Eksāmens
medicīnā II
Neatliekamā palīdzība vitālo
2
2
Eksāmens
funkciju atjaunošanai
III .modulis – Kvalifikācija specialitātē „Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa”

L 20,
S 20
L 20,
S 20
L 6,
S 34

Medi
4022
Medi
4021
Medi
4028

Anestezioloģija un pacientu
2
aprūpe
Intensīvās terapijas pacientu
2
aprūpe
Neatliekamā palīdzība vitālo
2
funkciju atjaunošanai
IV. modulis – Kvalifikācija specialitātē „Garīgās veselības aprūpes māsa”

2

Eksāmens

2

Eksāmens

2

Eksāmens

L 20,
S 20
L 20,
S 20
L 6,
S 34

Medi
4030
Medi
4032
Medi
4028

Garīgās saslimšanas

2

2

Eksāmens

Pacientu aprūpe garīgo
saslimšanu gadījumā
Neatliekamā palīdzība vitālo
funkciju atjaunošanai
V. modulis – Kvalifikācija specialitātē „Operāciju māsa”

2

2

Eksāmens

2

2

Eksāmens

Medi
4020

Operāciju tehnika

2

2

Eksāmens

Medi
4031

Operāciju nodrošināšanas
2
pamatprincipi
Neatliekamā palīdzība vitālo
2
funkciju atjaunošanai
VI.modulis – Kvalifikācija specialitātē „Ķirurģiskās aprūpes māsa”

2

Eksāmens

2

Eksāmens

Vispārējā ķirurģija un pacientu
aprūpe
Speciālā jeb nozaru ķirurģija un
pacientu aprūpe
Neatliekamā palīdzība vitālo
funkciju atjaunošanai

2

2

Eksāmens

2

2

Eksāmens

2

2

Eksāmens

2

2

Eksāmens

2

2

Eksāmens

2

2

Eksāmens

Medi
4028

Medi
4019
Medi
4018
Medi
4028

L 20,
S 20
L 20,
S 20
L 6,
S 34
L 20,
S 20
L 20,
S 20
L 6,
S 34

VII.modulis – Kvalifikācija specialitātē „Ambulatorās aprūpes māsa”
Medi
4017
Medi
4016
Medi
4028
Medi
4029

Pacientu aprūpe primārās
veselības aprūpes līmenī
Sabiedrības veselības
nodrošināšana
Neatliekamā palīdzība vitālo
funkciju atjaunošanai
Kopā A daļā
t.sk. Vispārizglītojošie studiju
kursi
Nozares teorētiskie pamatkursi
(profesionālo studiju
programmām)
Kopā B daļā
t.sk. Nozares profesionālās
specializācijas kursi
(profesionālo studiju
programmām)
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Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības” studiju
darba formas ir lekcijas, konsultācijas, praktiskās nodarbības, semināri, diskusijas, grupu
darbs, studentu patstāvīgās studijas bibliotēkā, patstāvīgais darbs, individuālais pētnieciski
praktiskais darbs, kā arī specialitāti nodrošinošā un klīniskās prakses.
Studiju process norit atbilstoši studiju plānam, studentiem prakses tiek nodrošinātas
prakšu vietās ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi. Māsām, apgūstot pamatspecialitātes,
liela nozīme ir specializācijas praksei. Studentiem prakse tiek organizēta atbilstoši Prakses
nolikumam un studiju programmā noteiktajos termiņos, kā arī ņemot vērā pamatspecialitātes
standartus, piem. Standarts ,,Bērnu aprūpes māsa” 6. līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju
un kompetenču apraksts.
Prakses programmā tiek norādīts prakses laiks, prakses laikā sasniedzamie mērķi un veicamie
uzdevumi, prakses vērtēšanas nosacījumi.
Prakses tiek organizētas Latvijas veselības aprūpes iestādēs. Prakses vietā studentam ir
prakses vadītājs. Prakses laikā students nostiprina prakses programmā iekļautās prasmes un
iemaņas.
1.6. Studiju programmas organizācija
Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Māszinības” ir veidota
saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu”. Studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunkti, 240
ECTS kā to nosaka “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu”. Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Māszinības”
obligāto saturu veido:
1. vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir 36 kredītpunkti, 54 ECTS (otrā līmeņa
profesionālās izglītības standarts paredz vismaz 20 kredītpunktus šajā sadaļā) un tos
veido tādi kursi, kā: anatomija/biofizika, fizioloģija/bioķīmija, vides medicīna,
praktiskā informātika, vispārīgā psiholoģija, propedeitika, klīniskās aprūpes pamati
u.c. ietverti kursi uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai 10
kredtītpunktu, 15 ECTS apjomā, kā: uzņēmumu dibināšana un vadība veselības
aprūpē, lietvedība, ievads tiesību zinātnēs, ekonomikas pamati; kā arī ietverti studiju
kursi māsu darba organizācija un vadība (4 KP), farmakoekonomikas pamati (2 KP).
2. nozares teorētiskie pamatkursi, kuru apjoms ir 97 kredītpunkti 145,5 ECTS (otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts paredz vismaz 36
kredītpunktus šajā sadaļā), kā: māszinību teorija un filozofija, aprūpes plānošana un
dokumentācija, klīnisko teoriju studiju kursi, pedagoģija un pacienta apmācība,
svešvaloda, veselības veicināšana, kritiskā domāšana, pētniecība, ētika u.c.
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3. nozares profesionālās specializācijas kursi ar kvalifikāciju pamatspecialitātēs: bērnu
aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes
māsa, operāciju māsa, ambulatorās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, garīgās
veselības aprūpes māsa.
4. brīvās izvēles kursi paredzēti 6 kredītpunktu, 9 ECTS apjomā, kā to nosaka otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts.
5. prakse, kuras apjoms ir 26 kredītpunkti, 39 ECTS kā to paredz otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standarts. Prakse sastāv no klīniskās prakses
I, II, III (katra pa 6 kredītpunktiem) un specialitāti nodrošinošās prakses (8
kredītpunkti).
6. bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana un kura apjoms ir 12 kredītpunktu, 18 ECTS
kā to paredz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts.
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības”

klīniskā

prakse sastāv no I (B daļa), II (B daļa), III (A daļa) daļām, tās kopējais apjoms 18 KP.
Klīnisko praksi I (6 KP apjomā) studenti iziet 3 semestrī, kurā studenti apgūst iemaņas un
prasmes anamnēzes ievākšanā, pacientu izmeklēšanas metodēs, to diagnostiskajā nozīmē,
iemācās praktiski sastādīt aprūpes plānu un formulēt aprūpes problēmas pacientiem dažādu
saslimšanu gadījumā. 4 semestrī studenti iziet Klīnisko praksi II (6 KP apjomā), kuras
ietvaros studenti apgūst praktiskās zināšanas un prasmes aprūpes nodrošināšanā elpošanas,
kardiovaskulāro un gremošanas orgānu sistēmu saslimšanu gadījumos. Klīnisko praksi III
studenti iziet 7 semestrī, kā A daļas studiju kursu, kurā studenti iegūst zināšanas un prasmes
aprūpes nodrošināšanā onkoloģijas pacientiem, neiroloģisko, endokrīno slimību pacientiem,
bērnu aprūpē, pacientiem ar infekcijas slimībām. 8 semestrī studenti apgūst specialitāti
nodrošinošo praksi 8 KP apjomā, kuras laikā students studenti iegūst zināšanas un prasmes
aprūpes nodrošināšanā kādā no studenta izvēlētajām specialitātēm – bērnu aprūpē, internajā
aprūpē, anestēzijas, intensīvajā un neatliekamajā aprūpē. Kopumā prakses (Klīniskās un
specialitāti nodrošinošā) sastāda 26 KP. Prakses bāzes vietas ir vadošās Latvijas slimnīcas.
6.semestrī B daļā ir iekļauts studiju kurss “Pedagoģiskā darba projekts”, kas veido ne tikai
zinātniski pētnieciskās iemaņas, bet arī pedagoģiskās prasmes, izglītojošā darba plānošanā un
realizācijā; 5. semestrī A daļā “Klīniskā intervija un diskusija”- veselības aprūpes darba
vadības prasmes un 6. semestra B daļā “Kritiskā domāšana”, kas veido studentu prasmi
kritiski domāt ne tikai mācību procesā, bet arī savā praktiskajā darbībā. Studiju programmas
ietvaros pilnveidotas tiek studentu pētniecība prasmes - veicot patstāvīgus pētnieciskos
darbus.
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības”
noslēgumā ir bakalaura darba izstrāde (12 kredītpunkti). Par šo darbu vērtēšanas kritērijiem
14

studenti tiek informēti pirms darba uzsākšanas. Bakalaura darbus vada pieredzējuši
speciālisti nozarē. Studenti ar zināšanu vērtēšanas sistēmu tiek iepazīstināti studiju kursa
sākumā. Ņemot vērā studējošo sastāvu ir augsta motivācija studēt, kas atvieglo studiju
procesa norisi.
Izpildot programmas prasības, studenti iegūst teorētiskās zināšanas, profesionālās
prasmes un iemaņas veselības aprūpes jomā, kā arī profesionālo kvalifikāciju vienā no
septiņām pamatspecialitātēm. Iegūtā izglītība Profesionālā augstākās izglītības bakalaura
studiju programmā „Māszinības” kā profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un
māszinību speciālista profesionālā kvalifikācija vienā no pamatspecialitātēm (bērnu aprūpes
māsa, internās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, operāciju
māsa, ambulatorās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, garīgās veselības aprūpes māsa)
sniedz iespējas studēt tālāk arī maģistratūras programmā.
Lai kvalitatīvi nodrošinātu prakses notiek sadarbība ar visām lielākajām Rīgas un
Latvijas slimnīcām un ģimenes ārstu praksēm. Šī sadarbība praktiski vērsta divos virzienos:
studentu prakses vieta un studentu un absolventu darba vieta. Sadarbības slimnīcas - Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, VSIA P. Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca,
VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, SIA „Limbažu slimnīca”, SIA „Dobeles un
apkārtnes slimnīca”, SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”. Vislielākais atbalsts ir no Austrumu
klīniskās universitātes slimnīcas, VSIA P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas un Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas.
1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju programmas realizēšanā plaši izmanto datorresursus un interneta iespējas. Studentiem
un docētājiem ir pieejama moderna aparatūra - datori, datu bāzes un telpu aprīkojums. Studiju
procesā tiek izmantoti video projektori, ir nodrošināta brīva pieeja interneta tīklam. Bakalauru
darbu izstrādei ir pieejama bibliotēka, datori. Brīvpieejas datortelpā tiek rakstīti kursa darbi,
bakalaura darbi, referāti, praktiskie darbi, gatavoti materiāli prezentācijām un veikti citi ar
studiju kursu sekmīgu apguvi saistīti darbi.
Studenti interneta vidi izmanto ne tikai studijām, bet arī praktiskai savu studiju gaitas
nodrošināšanai, piemēram, reģistrēšanās kursiem, personiskās informācijas kontrolei,
diplomdarbu ievadei to bibliotēkas datu bāzē.
Studiju process ir nodrošināts gan ar nepieciešamo materiālo bāzi, gan ar docētājiem,
kuri nepārtraukti pilnveido savu kvalifikāciju iesaistoties dažādu projektu vadībā un
piedaloties starptautiskajās konferencēs. Pastāv koleģiāla sadarbība starp administrāciju,
akadēmisko personālu un studentiem. Koleģiālajās institūcijās ir iesaistītas visas puses –
studējošie, akadēmiskais personāls, kā arī vispārējais personāls. Šajās institūcijās tiek
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izskatīti ar studiju procesu īstenošanu saistīti jautājumi, aktuālie jautājumi un saskaņoti
kopīgi darbības principi. Nozīmīgu ieguldījumu darba kvalitātes vadībā sniedz ikgadējo
pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošana un apspriešana fakultātes domē.
Ar konflikta novēršanu un problēmrisināšanu nodarbojas izveidotā Ētikas komisija.
Programmas apguvē tiek izmantotas informāciju tehnoloģijas, video projektori, ir
nodrošināta brīva pieeja interneta tīklam. E- pastu veidā studentiem tiek nosūtīti mācību
materiāli, kā arī norādītas e - pastu adreses, kur iespējams atrast vajadzīgo informāciju.
Diemžēl, dažkārt traucē nepietiekošas svešvalodu zināšanas.
Studiju fizisko vidi veido auditorijas, bibliotēka ar studiju kursu apgūšanai
nepieciešamo aprīkojumu.
Studentu izglītošana tiek veikta pēc studiju programmas “Māszinības” plāna. To
nodrošina kvalificētu docētāju komanda. Darbā tiek izmantotas dažādas didaktiskās metodes
– lekcijas (pārsvarā ar PowerPoint prezentācijām), semināru nodarbības, praktiskās
nodarbības, grupu apmācības, demonstrācijas, diskusijas, situācijas uzdevumu modelēšanas.
Lekciju materiāls katru gadu tiek pilnveidots, ņemot vērā aktuālāko informāciju. Ar dažādām
metodēm tiek rosināts materiālu apgūt izprotot, nevis “iekaļot” – piem. situācijas uzdevumi.
Līdz ar to studenti tiek rosināti domāt radoši, analizēt iegūto informāciju, salīdzināt ar
iepriekšējo pieredzi un praksi, attīstīt kritisko domāšanu un rīcības modeli. Programmas
apguvē tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas – videoprojektori, internets (studenti tiek
apmācīti iegūt informāciju).

Katra

pamatspecialitātes kursa beigās tiek organizēti

pārbaudījumi, tādējādi konstatējot neizprasto materiālu, rezultātā tēmu ir iespējams vēlreiz
apkopot prakses laikā, sniedzot papildus konsultācijas.
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības”
studentiem ir nodrošināta pieeja informācijai, intelektuāliem un bibliogrāfiskiem resursiem.
Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un
informacionālos pakalpojumus. Bibliotēka veido pozitīvu fizisko, psiholoģisko un sociālo
vidi, kurā studējošie, apgūstot izvēlēto profesiju spēj izprast tās pozitīvos aspektus un realizēt
savu vajadzību – vēlmi palīdzēt cilvēkiem, kurā ārējie faktori veicina studējošo interesi par
izvēlēto profesiju. Studējošo motivāciju var ietekmēt vide, tehniskais un intelektuālais
nodrošinājums, personāla attieksme un darbība, bibliotēka ir studiju procesa sastāvdaļa. To
pierāda arī tas, ka absolventi atgriežas studiju programmā kā docētāji.
Studenti uzsāk studijas ar ļoti dažādu iepriekšējo zināšanu līmeni un medicīnisko
pieredzi, kā arī ir dažāda zināšanu apguves spēja, līdz ar to programmas īstenošanas gaitā
studentiem tiek nodrošināta individuāla pieeja. Notiek konsultācijas studiju kursa ietvaros,
individuāla pieeja praksē.
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Regulāri notiek studiju programmas docētāju sanāksmes, kurās tiek pārrunāti ar
studiju procesu saistīti jautājumi, pārrunāti un analizēti studējošo studiju rezultāti, pieņemti
lēmumi par nepieciešamajām izmaiņām programmas kvalitātes

vai studiju darba

uzlabošanai.
1.8. Vērtēšanas sistēma
Studentu darbu studiju procesā, kas nodrošinās izvirzīto izglītības gala mērķu
sasniegšanu, atspoguļo vērtēšana, ko nosaka LU nolikums par studiju pārbaudījumu kārtību.
Studentu zināšanu vērtēšana katrā kursā norit ievērojot 10 ballu sistēmu, nosakot katra kursa
specifikai noteiktus vērtēšanas kritērijus. Par kursā noteiktiem vērtēšanas kritērijiem students
tiek informēts uzsākot studiju kursu. Vērtēšanas rezultātā gan docētāji, gan studenti iegūst
informāciju par studentu sasniegumiem – iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetences.
Vērtēšanas mērķi:
1. nodrošināt studentus un docētājus ar informāciju par studentu spējām pielietot teorētiskās
zināšanas, vispārējās un specifiskās iemaņas un prasmes, izveidot profesionālu attieksmi;
2. novērtēt studentu sasniegumu progresu;
3. nodrošināt studentiem atgriezenisko saiti un dot iespēju papildināt savas zināšanas.
Vērtēšanas pamatprincipi:
1. vērtēšanas obligātums – izglītības kā mācīšanas un mācīšanās neatņemama sastāvdaļa,
kurā studenti saņem vērtējumu par izglītības programmu obligātā satura apguvi;
2. vērtēšanas satura un kritēriju atklātība, skaidrība un pieejamība atbilstoši izvirzītajiem
izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju priekšmeta mērķiem un
uzdevumiem;
3. sasniegumu summēšana – studentu un docētāju uzticamas un noderīgas informācijas
nodrošinājums par studenta veikumu/darba izpildi;
4. vērtēšanas objektivitāte – saskaņā ar konkrētas studiju programmas vai kursa programmas
prasībām, vērtēšanas saturs, norises apstākļi, vērtēšanas kritēriji ir visiem studentiem vienādi.
Studiju kursu aprakstos ir definētas konkrētā studiju kursa vērtēšanas kritēriji, pārbaudes
formas un sagaidāmie rezultāti, kas nodrošina studiju un zināšanu novērtēšanas ilgtspēju. Tas
ir pamats objektīvai zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšanai, kas atbilst mūsdienu
darba tirgus prasībām. Studiju procesā nozīmīga vieta paredzēta studentu patstāvīgajam
darbam, kas tiek ņemts vērā katra studiju priekšmeta vērtēšanā.. Studiju procesā izvēlētas
interaktīvās studiju metodes, kas veicina studentiem patstāvīgas, kritiskas un radošas
domāšanas attīstību. Tās veicina studentu komunikāciju, spēju darboties grupā, pārvarēt un
atrisināt konfliktus, būt atbildīgiem par lēmumu pieņemšanu.
Beidzot kursu – students kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu, prakses beigās
students nodod prakses dienasgrāmatu un prakses vadītāja atsauksmi. Studiju
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procesa

noslēgumā studenti kārto Valsts eksāmenu un aizstāv bakalaura darbu. Lai novērtēšana būtu
maksimāli objektīva – eksāmenu pieņem vairāki docētāji, kvalifikācijas eksāmena
pieņemšanā tiek pieaicināti LU profesori un darba devēju pārstāvji. Vērtēšana notiek 10 ballu
sistēmā, par sekmīgi nokārtotu uzskatot vērtējumu, kas nav zemāks par 4 ballēm (gandrīz
viduvēji). Studiju kursu pārbaudījumu vērtēšana notiek LU noteiktajā kārtībā un to nosaka
Studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas kārtība Latvijas Universitātē

1.9. Studiju programmas izmaksas
Valsts budžeta dotācija Māszinību profesionālajai bakalaura studiju programmai
2012. un 2013. gadā - 71160,26 Ls.
Profesionālās
bakalaura
studiju
programmas
„Māszinības”
ieņēmumi
Studiju
programmas
vienas
studiju
vietas izmaksas
gadā - 2372,01
Ls. no studiju
maksas 2013. gadā – 848, 994 Ls (1208,01 EUR).
Māszinību profesionālās bakalaura studiju programmas izmaksas

Nr.

Aprēķinātie lielumi
Ls

Normatīvs

N1

darba alga uz vienu studiju vietu gadā

1589,41

N2

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

382,89

N3
N4
N5
N6
N7

komandējumu un dienesta braucienu izmaksas
pakalpojumu apmaksa
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs
grāmatu un žurnālu iegāde
iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas
Tb - vienas studiju vietas bāzes izmaksas gadā
(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)

5,06
134,32
122,93
31,39
106,01
2372,01

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 veidota ņemot vērā Eiropas direktīvas par reglamentētajām
profesijām sarakstā direktīvas 77/452 EEC un ES 1989.g. 10.X. direktīvas Nr.89/595/EEC
profesijām.
V līmeņa profesijas standarts, kurš paredz Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai
nepieciešamās prasmes:
1. Analizēt māsu zinātnes teorijas un piemērot tās aprūpes darbā, kuras ietvertas
studiju kursos māszinību teorija I un II.
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2. Līdzdarboties aprūpes komandas darbinieku mūžizglītības plānošanā, tādēļ
Profesionālajā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Māszinības”
iekļauti studiju kursi pedagoģijā un didaktikā.
3. Organizēt un vadīt aprūpes darbu, kuras ietvertas tādos studiju kursos kā
uzņēmējdarbības modulis un māsu darba organizācija un vadība, ekonomikas
pamati, farmakoekonomikas pamati.
4. Spēt kritiski domāt un risināt problēmas, kas ietvertas studiju kursā kritiskā
domāšana.
5. Lietot informācijas tehnoloģijas aprūpes glabāšanai un apstrādei, kas ietverta
studiju kursā praktiskā informātika.
6. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās
(krievu un angļu valodā), kas ietvertas studiju kursos medicīniskā latīņu valoda un
svešvaloda.
V līmeņa profesijas standartā noteiktās profesionālās darbības pamatuzdevumu
veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī ietvertas tādos Profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības” studiju kursos kā: anatomija/biofizika,
fizioloģija/bioķīmija, uzņēmējdarbības modulis, māsu darba vadība u.c.
Savukārt

V

līmeņa

profesijas

standartā

paredzētās

profesionālās

darbības

pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī, ietvertas tādos studiju
kursos kā: infekcijas un to profilakse, anatomija, fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija,
vispārīgā farmakoloģija, garīgās saslimšanas un pacientu aprūpe to gadījumā, vispārīgā
psiholoģija,

māszinību

teorijas,

kultūriespaids

uz

aprūpi,

ekonomikas

un

farmakoekonomikas pamati, māsu prakses ētika u.c.
V līmeņa profesijas standartā noteiktās profesionālās darbības pamatuzdevumu
veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī ietvertas tādos studiju kursos kā:
pētniecības metodes māszinībās, vispārīgā pedagoģija, didaktika, pacientu apmācība,
pedagoģiskā darba projekts, pacientu aprūpes procesa nodrošināšana un vadība pacientiem
internajā medicīnā, ķirurģijā, pediatrijā, psihiatrijā, ambulatorajā praksē, anestēzijā,
intensīvo pacientu aprūpē un neatliekamajā palīdzībā, infekciju profilakse, klīniskā
farmakoloģija, saskarsme, veselības veicināšana, ģimenes veselība, kritiskā domāšana,
svešvaloda u.c.
Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Māszinības” atbilst
visām prasībām, kuras noteiktas LR Ministru kabineta noteikumos Nr.481 „Noteikumi par
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, un studiju programma
nodrošina studentam iespēju iegūt piektā līmeņa kvalifikācijai atbilstošās zināšanas, prasmes
un iemaņas.
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3. Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valstu
atzītu augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju programmām
Latvijas Universitātē piedāvātā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju
programmas „Māszinības” salīdzināta ar Rīgas Stradiņa Universitātē Māszinību fakultātē
realizēto pilna laika klātienes profesionālā bakalaura studiju programmu “Māszinības”, kā arī
ar Kauņas medicīnas universitātes (Kaunas University of Medicine) Māszinību fakultātē
īstenoto bakalaura programmu māszinībās un ar Lahti Universitātes (Lahti University of
Applied Sciences) māszinību bakalaura programmu.
Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
3. tabula

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.

Kauņas medicīnas
universitātes
bakalaura
programma
māszinībās
4 gadi jeb 8
semestri
160 kredītpunkti
(240 ECTS)
pilna laika klātienes
studijas,
Bakalaura grāds

RSU
Salīdzināmie Profesionālā bakalaura
lielumi
studiju programma
“Māszinības”
Studiju
ilgums
Studiju
apjoms
Studiju forma
Iegūstamais
grāds

4 gadi jeb
8 semestri
160 kredītpunkti (240
ECTS)
pilna laika klātienes
studijas,
Bakalaura grāds

Lahti Universitāte
Somijā profesionālā
bakalaura māszinībās

3,5 gadi jeb
7 semestri
140 kredītpunkti (210
ECTS).
pilna laika klātienes
studijas,
Bakalaura grāds

Imatrikulācijas priekšnoteikumi LU Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju
programmā „Māszinības” māszinību bakalaura programmā ir vidējā izglītība, pirmā līmeņa
augstākā profesionālā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība, un RSU ir pirmā līmeņa
augstākā profesionālā izglītība, vidējā profesionālā izglītība vai vidējā vispārējā izglītība.
Kauņas medicīnas universitātes un Lahti universitātes māszinību bakalaura programmās
uzņem ar vidējo izglītību. RSU māszinību programmā, tāpat kā LU Profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības” studenti apgūst studiju obligātos,
ierobežotās izvēles un izvēles kursus. LU Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
studiju programmā „Māszinības” obligāto studiju kursu apjoms ir 154 kredītpunkti, 231
ECTS, bet RSU obligātie studiju kursi ir 134 kredītpunktu, 201 ECTS. Tāpat kā LU
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Māszinības”, tā arī RSU,
Kauņas medicīnas universitātes un Lahti universitātes māszinību bakalaura programmās
ietverti tādi obligātie studiju kursi kā: anatomija, bioloģija, latīņu valoda, fizioloģija,
mikrobioloģija, farmakoloģija, propedeitika, māszinību teorija, pacientu aprūpe, pedagoģija,
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tajā skaitā vispārizglītojošie, nozares teorētiskie pamatkursi u.c. Studiju programmas brīvās
izvēles daļas studiju kursu apjoms LU Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju
programmā „Māszinības” ir 6 kredītpunkti, 9 ECTS RSU māszinību bakalaura programmā
tie ir 14 kredītpunkti, 21 ECTS Kauņas medicīnas universitātē 30 kredītpunkti, 45 ECTS
Lahti universitātes māszinību bakalaura programmā – 10 kredītpunkti, 15 ECTS Bakalaura
darba izstrāde LU Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā
„Māszinības” un RSU māszinību programmā sastāda 12 kredītpunktus, 18 ECTS bet Kauņas
medicīnas universitātes un Lahti universitātes māszinību programmās 10 kredītpunkti, 15
ECTS LU Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Māszinības”
tāpat kā RSU māszinību programmā prakses sastāda 26 kredītpunktus, 39 ECTS Lahti
universitātē māszinību programmā tāpat kā LU Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
studiju

programmā

„Māszinības”

studējošo

profesionālās

studijas

pamatotas

ar

profesionālām zināšanām pacientu aprūpē .
Apskatot LU profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības”
salīdzinājumu ar

RSU profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas

„Māszinības” jāsecina, ka:
1. kopējais studiju programmas ilgums un kredītpunktu skaits ir līdzvērtīgs;
2. studiju programmas apguves veids – pilna laika klātienes studijas;
3. studiju programmā iekļautie kursi ir atbilstīgi LR MK 2001. gada 20. novembra
Ministru kabineta noteikumi Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu”.
Baltijas valstīs tiek realizēta bakalaura akadēmiskās un profesionālās studiju
programmas māszinībās. Visu valstu programmas veidotas pamatojoties uz Eiropas
direktīvām par reglamentētām profesijām. Viļnas Universitātes (Lietuva) bakalaura
māszinībās studiju programma ir 4 gadi (160 kredīti) uzņem pēc vidusskolas.
Zviedrijas Upsalas universitātē Māszinību bakalaura studiju programma 120 kredīti,
atbilstoši katras valsts izglītību reglamentējošiem dokumentiem tiek izvēlēta optimālākais
bakalaura studiju programmas apjoms.
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4. Informācija par studējošajiem
Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Māszinības” studējošo
skaits:

2007.g.
2008.g.
2009.g.
2010.g
2011.g.
2012.g.
2013.g.
2014.g.

1.gadā
imatrikulēto
studentu
skaits
59
49
0
0
0
0
0
0

Studentu skaits pa studiju gadiem
1.
2.
3.
4.
5
59
49
3
0
0
0
0
0

77
51
49
0
0
0
0
0

114
103
82
32
0
483
0
0

260
227
227
841
200

-

6

Kopā
studē

T.sk.
par
maksu

248
202
134
292
227
710
841
211

208
133
78
266
196
679
841
211

-

Absolventu
skaits

4. tabula
Eksmatrikulēto skaits
(Atbirums)

90
100
89
238
233
132
830
194

1
19
9
8
0
0
0
3

5. Studējošo aptaujas un to analīze
Studiju kursu piedāvājumu studiju programmā studenti vērtē kā labu, arī studiju
programmā piedāvāto studiju kursu saturs vērtēts ļoti labi. Labu vērtējumu studenti izteikuši
arī par studiju kursu izvēles iespējām. Studentiem ir labas iespējas studiju programmas
ietvaros attīstīt pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaņas. Ļoti pozitīvi vērtējamas
studentu iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai,
apstrādei un noformēšanai, kā arī izvērtēt un analizēt informāciju.
2013./2014. akad. gadā

Programmas īstenošanā lielāku uzmanību pievērsām iespējai

studentiem pielietot iegūtās prasmes

publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot

viedokli. Labi novērtēts no studentu puses ir studiju procesa un nodarbību plānojums pa
nedēļas dienām, kas piemērots tieši prakstizējošām māsām, lai darbu veiksmīgi varētu
apvienot ar studijām. Labi vērtēta fakultātes personāla attieksme pret studentiem, kas norāda
uz veiksmīgu atgriezeniskās saiknes veidošanu ar studējošiem. Pozitīvi vērtēta arī fakultātes
personāla darbība studiju procesā, kā arī informācijas iegūšanas iespējas studējošajiem par
studiju procesu fakultātē. Aptaujā sniegts pozitīvs vērtējums studiju izvēlei Latvijas
Universitātē
Skala: 0- Nezinu, nevaru pateikt, 1-pilnīgi nepiekrītu, 2-pārsvarā nepiekrītu, 3-drīzāk nepiekrītu, 4-neitrāli, 5-drīzāk piekrītu, 6pārsvarā piekrītu, 7-pilnīgi piekrītu

n=107

5. tabula

Vidējais St.nov. Kop.vērt.
R 1 Studijām atbilstošs materiāltehniskais (telpas, datoru un
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5.7

0.6

5.6

E
S
U
R
S
I

interneta pieejamība) nodrošinājums
2 Zinošs un labvēlīgi noskaņots mācībspēks

5.9

0.6

3 Atsaucīgi lietveži un metodiķi

6.2

0.6

4 Noderīgi LU bibliotēkas piedāvātie resursi

5.6

0.9

5 Apmierina LU piedāvātās ārpusstudiju aktivitātes

5

1.7

6 Atbalsts no studentu padomes un pašpārvaldes

5.1

1.6

6. Absolventu aptaujas un to analīze
Apkopojot, absolventu aptaujas – tiek atzīmēta docētāju augstā profesionalitāte un studiju
procesu kopumā. Absolventi atzīmē, ka ir saņēmuši nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas
nepieciešamas tālākajā darbā un atzīst šo programmu kā ļoti labu. Lai noskaidrotu darba
devēju viedokli par studiju programmas mērķu, uzdevumu un satura atbilstību darba devēju
izvirzītajām prasībām notiek regulāra un plānota sadarbība ar darba devēju asociāciju –
Latvijas Māsu Asociācijas pārstāvjiem. Par programmas atbilstību tiek aptaujāti arī tie darba
devēji, ar kuriem tiek veiktas pārrunas un slēgti līgumi par prakses organizēšanu studentiem.
Sadarbība ar darba devējiem tiek veikta mērķtiecīgi un abpusēji ieinteresēti, tā ir studiju
programmas satura pilnveides un īstenošanas neatņemama sastāvdaļa. Izvērtējot jau notikušo
sanāksmju un pārrunu rezultātus, var secināt, ka profesionālās augstākās izglītības bakalaura
studiju programmas „Māszinības” absolventi darba tirgū tiek atzinīgi vērtēti un darba devēji
ir apmierināti ar šo jauno speciālistu zināšanām un profesionālo prasmi.
Studiju programmas aktualitāti un kvalitāti nosaka darba tirgus, tā prasības un iespējas.
Darba tirgus garantē izglītības sistēmas attīstību un dod profesionālajai darbībai nepieciešamo
kvalifikāciju.
Skala: 0- Nezinu, nevaru pateikt, 1-pilnīgi nepiekrītu, 2-pārsvarā nepiekrītu, 3-drīzāk nepiekrītu, 4-neitrāli, 5-drīzāk piekrītu, 6pārsvarā piekrītu, 7-pilnīgi piekrītu
n=107

6. tabula

R
E
Z
U
L
T
Ā
T
I

1 Studijās ieguvu labas teorētiskās un praktiskās zināšanas

5.9 0.6

2

Studijās pilnveidoju spēju pieņemt sarežģītus lēmumus, kritiski izvērtējot
informāciju

5.8 0.7

3

Studijās pilnveidoju savas komunikācijas prasmes (rakstīšana,
prezentēšana, diskutēšana, darbs grupā)

5.9 0.6 5.9

4

Studijās pilnveidoju savas vispārpielietojamās prasmes (svešvalodu,
nozares datorprogrammatūras, spēju organizēt savu darbu)

5.8 0.8

5 Kopumā esmu apmierināts, ka izvēlējos šo studiju programmu

6

6 Studiju programmas grūtības pakāpe bija man piemērota

6.1 0.7

7 Studiju programma sagatavoja darba tirgum

5.4 1.0
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0.6

Skala: 0- Nezinu, nevaru pateikt, 1-pilnīgi nepiekrītu, 2-pārsvarā nepiekrītu, 3-drīzāk nepiekrītu, 4-neitrāli, 5-drīzāk piekrītu, 6pārsvarā piekrītu, 7-pilnīgi piekrītu
n=107

7.

tabula

Absolventu komentāri par studiju laikā iegūtajām zināšanām un prasmēm
Komumā no šīm studijām esmu tikai ieguvusi! Bija iespēja iegūt labas zināšanas un prasmes
Bērnu aprūpes programmā kolosāli pasniedzēji.Īpaši gribu izcelt Ditu Raisku un Valiju
Paegli.Jebkurā situācijā varēja jautāt,saņemt izsmeļošas atbildes.Nodarbības noritēja ļoti
patīkamā atmosfērā. Mana Bakalaura darba vadītāja Ina Mežiņa - Mamajeva - vislabākā!
Dažās jomas zināšanas tika papildinātas,dažās jomas zināšanas un prasmes neattīstījas
Mani apmierināja endokrinoloģijas lekcijas, jo koledžā bija neliels ieskats šajā jomā. Ieguvu
papildus zināšanas pētniecībā un saskarsmē.
Bija loti interesantas lekcija par Maszinibu teoriju, par petniecibu un tiesibu zinatne, jo
vairakuma no sim prieksmetiem, es ievietoju informaciju sava bakalaura darba.
Studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes ir ļoti noderīgas. Paldies!
studiju laikā ieguvu jaunu informāciju, saistībā ar izvēlēto profesiju, pinveidoju sevi, kļuvu
atklātāka.
Ieguvu nepieciešamās zināšanas tiesību zinībās, saskarsmē, izpratu zinātniskās publikācijas .
Studiju laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas noder profesionālā darbībā.
Ieguvu zināšanas,prasmes izmantošu darbā.
Prasmīgi un gudri padniedzēji,kas vēlas sniegt zināšanas studentiem,tieši tāpēc bija
interesanti studēt un apgūt ko jaunu.Viennozīmīgi esmu ieguvusi vienreizēju pieredzi,kas
palīdz man pilnveidoties un attīstīit savas zināšanas.
Studiju laikā apgūtas prasmes diskutēt, runāt -publiski(prezentācijās)
Esmu daudz jaunu zināšanu ieguvusi, esmu apmierināta.
Studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes pilnveido profesionālo kompetenci
Studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes vērtēju pozitīvi.
Ieguvu jaunas zināšanas Tiesību pamatos, māszinību teorijās, zinātniskajās publikācijās, bet
pārējos priekšmetos neko jaunu neuzzināju. Bija pat tāda lekcija, kuras prezentācija bija 1:1
kādu redzēju koledžā. Jaunas informācijas maz.
Studiju laikā iegūtās zināšanas ir devušas lielu plusu manā māsas darbā. Visas studijas
principā bija noderīgas, atskaitot vienu par zinātniskajām publikācijām , tajā mācību
priekšmetā īpašu jēgu nesaskatīju. Bet kas attiecās un neatliekamo, anestēzijas un intensīvo
terapiju, visas teorētiskās stundas ir nākušas tikai par labu, paldies par to pedogogiem!
Studijas deva daudz dažādas zināšanas un prasmes, kuras līdz šim man nebija. Bija
interesanti un saistoši tās pievienot jau esošajām zināšanām un pielietot praksē. Labāk
apguvu tekstu rakstīšanu un noformēšanu, prezentēšanas mākslu.

Studentu vērtējums par pieredzi darba tirgū:
Skala: 0- Nezinu, nevaru pateikt, 1-pilnīgi nepiekrītu, 2-pārsvarā nepiekrītu, 3-drīzāk nepiekrītu, 4-neitrāli, 5-drīzāk piekrītu, 6pārsvarā piekrītu, 7-pilnīgi piekrītu
n=107

8. tabula

Vidējais St.nov.
24

1 Strādāju atbilstoši iegūtajai izglītībai

0

2 Darbs netraucē (neatņem laiku) studijām

0

3 Nākotnē plānoju strādāt atbilstoši savai izglītībai

5.7

4 Studiju laikā sāku plānot savu profesionālo izaugsmi un karjeru 6

0.9
0.9

7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu pētnieciskais darbs izpaužas bakalauru darbu izstrādes procesā, kas ir
individuāli veikts pētījums

un bakalauru darbu izstrādes un aizstāvēšanas laikā ir labi

redzamas gan studiju procesa stiprās, gan vājās vietas. Šī informācija dod iespēju reaģēt gan
uz trūkumiem studiju procesā, gan darba devēju vēlmēm. Bez bakalaura darba rakstīšanas,
jau studiju laikā studenti veic patstāvīgi pētījumus studiju kursu “Pedagoģiskā darba
projekts” un “Klīniskā intervija un diskusija” ietvaros. Pētniecības mērķis ir nodrošināt
augstas kvalitātes studiju un zinātniski - pētnieciskā darba organizēšanu, kā arī studiju
programmas sistemātisku pilnveidi un atbilstību jaunākajām zinātniskajām tendencēm.
Tiek veikta studentu anketēšana, lai noskaidrotu to apmierinātību un vēlmes ar studiju
procesu. Tāpat tiek analizēti eksāmenu rezultāti, pievēršot uzmanību jautājumiem uz kuriem
daudzi nav varējuši atbildēt – tos nomainot vai pārveidojot. Būtisku ieguldījumu programmas
aktualizēšanā ievieš studentu ikgadējās aptaujas Apkopojot informāciju tiek pilnveidots
studiju saturs un īstenošana. Regulāri notiek studiju programmas docētāju sanāksmes, kurās
tiek pārrunāti ar studiju procesu saistīti jautājumi, pārrunāti un analizēti studējošo studiju
rezultāti, pieņemti lēmumi par nepieciešamajām izmaiņām programmas kvalitātes vai studiju
darba uzlabošanai.
Skala: 0- Nezinu, nevaru pateikt, 1-pilnīgi nepiekrītu, 2-pārsvarā nepiekrītu, 3-drīzāk nepiekrītu, 4-neitrāli, 5-drīzāk piekrītu, 6pārsvarā piekrītu, 7-pilnīgi piekrītu
n=107

9. tabula

P
R
O
C
E
S
S

1 Apmierina studiju kursu piedāvājums un saturs

5.5 0.9

2 Apmierina piedāvātie e-kursi

5.5 1.7

3 Laba studiju procesa organizācija

5.4 0.8

4 Pieejama nepieciešamā informācija par studiju procesu

5.6 1.1

5 Kopumā apmierina LUIS piedāvātās iespējas

5.6 0.8

6 LU piedāvātās starptautiskās pieredzes iespējas studijās bija pietiekamas 4.8 2.1
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5.4

8.Studiju kursu apraksti http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?
user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=28413

Kursa nosaukums Anatomija/biofizika
Medi1022
Kursa kods
Zinātnes nozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu
skaits
Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Atbildīgā struktūrvienība
Kursa izstrādātājs(-i)

Medicīna
3
4.50
54
20
34
66
30.09.2009
Medicīnas fakultāte
Dr. Arvīds Grigans

Priekšzināšanas
Medi1020, Fizioloģija / bioķīmija [slēgts 03.09.2010]
SDSK1017, Medicīniskā latīņu valoda [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Kursa mērķis sniegt zināšanas par cilvēka organisma uzbūvi, orgānu un orgānu sistēmu uzbūvi, veidot sapratni
par orgānu sistēmu savstarpējo darbību.
Rezultāti
Pēc kursa beigšanas studenti spēj orientēties topogrāfiski cilvēka ķermenī, izprot orgānu darbību, to savstarpējās
saistības, prot izmantot iegūtās zināšanas klīniskajās disciplīnās, pielietojot latīņu terminoloģiju.
Kursa plāns
1. Kaulu locītavu sistēma L3, P3
2. Muskuļu sistēma L3, P3
3. Elpošanas orgānu sistēmaL2, P2
4. Sirds – asinsvadu sistēma L3, P5
5. Gremošanas orgānu sistēma L2, P2
6. Uroģenitālā sistēma L2, P3
7. Iekšējās sekrēcijas dziedzeri L1, P2
8. Nervu sistēmas uzbūve L3, P10
9. Maņas orgāni. Āda L1, P4
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studentu semestra vērtējumu veido:
- 2 kontroldarbi (30%),
- rakstveida eksāmens (50%),
- studentiem jāsagatavo 1 prezentācija par cilvēka konkrētas daļas topogrāfisko anatomiju (20%).
Nodarbību kavējuma gadījumā studenti patstāvīgi sagatavo kavētās tēmas materiālu un prezentē to
26
pasniedzējam.
Mācību pamatliteratūra
1. Eglīte, Kamita. Anatomija : mācību līdzeklis bioloģijas, pedagoģijas, optometrijas, farmācijas un citās
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VESELĪBAS ZINĀTŅU MAĢISTRS MĀSZINĪBĀS
GRĀDA IEGŪŠANAI
(kods 46765)

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
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Programmas direktora p.i
Prof., Dr. med. Uldis Vikmanis
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1. Veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju programmas satura un realizācijas
apraksts
Studiju virziens Veselības aprūpe Veselības zinātņu maģistra māszinībās
programma

kods 46765

akreditēta

studiju

līdz 2019. gada 30. maijam, studiju virziena

akreditācijas lapa Nr. 69
1.1.Studiju programmas mērķis: Veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju
programmas mērķis ir nodrošināt akadēmiskas izglītības iegūšanu Veselības zinātņu nozarē
māszinībās un ar tām saistītajās humanitārās un sociālās zinātnēs, attīstot studentos zinātniski
pētnieciskās prasmes, menedžmenta prasmju un kritisku teorētisko un praktisko zināšanu
izvērtēšanu un pielietošanu, kā arī veicināt profesionālo izaugsmi un intelektuālo potenciālu,
attīstot pētniecību māszinībās.
Studiju programmas uzdevumi:
1. Padziļināti attīstīt filozofisku domāšanu un pētniecību, aplūkojot parādības no
dažādiem aspektiem, novērtēt zināšanu saturu un attīstīt spējas izteikt savu viedokli,
pamatojoties uz māsu prakses pētījuma datiem.
2. Analizēt veselības aprūpes pārmaiņas Latvijas sabiedrībā un padziļināti attīstīt
prasmes un kompetences māsu darba vadībā atšķirīgās veselības aprūpes sfērās.
3. Sniegt zināšanas par veselības aprūpes sistēmas vadību, veselības aprūpes
organizēšanu un vadīšanu, veselības ekonomiku.
4. Pilnveidot pedagoģiskās un psiholoģiskās zināšanas veselības aprūpes vadītājiem par
sabiedrības, ģimenes un indivīda veselības veicināšanu, uzturēšanu, vadības psiholoģiju,
ētiskiem jautājumiem māsu darba praksē, kā arī veselības aprūpes darba kvalitātes vadībā.
5. Sekmēt programmas beidzēju iesaistīšanos pedagoģijā augstskolās un konkurētspēju
vietējā un starptautiskajā darba tirgū.
1.2. Studiju rezultātu apraksts atbilstoši EKI :
Zināšanas:
1. Padziļinātas zināšanas pētniecībā māszinībās un veselības aprūpes nozarē,
2. Padziļinātas zināšanas par pētniecības metožu un pētniecības darba organizāciju un
realizāciju.
3. Padziļinātas zināšanas veselības aprūpes darba vadīšanā un organizēšanā, veselības
ekonomikā un ekonomikas teorijās, izglītības vadībā.
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Prasmes:
1. Prasme vadīt un organizēt veselības aprūpes procesus iestādēs un veselības sistēmā
kopumā, pielietojot zināšanas veselības ekonomikā un veselības aprūpes sistēmas
organizācijā.
2. Prasme vadīt un organizēt māsu izglītības procesus augstskolās.
3. Prasmes

zinātnisko pētījumu veikšanai atbilstošu metožu izvēli un patstāvīgi

izstrādāt zinātnisko pētījumu.
Kompetences:
1. Spēja izstrādāt zinātnisko pētījumu, pamatojoties uz māsu praksi veselības aprūpes
vadībā un sistēmā.
2. Spēja nodrošināt veselības aprūpes vadību māsu praksē.
3. Spēja nodrošināt pedagoģijas procesus augstskolās.
Veselības zinātņu maģistra maszinībās studiju programma sastāv no A daļas, kuru
veido māszinībām atbilstošie kursi (38 kredītpunkti) un B daļa - māszinībām atbilstošo
nozaru kursi (42 kredītpunkti), maģistra darba izstrādes - 20 kredītpunkti. Maģistra darba
izstrādei ir paredzēts 4. semestris, kurā zinātniskais darbs tiek veikts saskaņā ar katra
studenta izstrādāto un ar zinātniskā darba vadītāju saskaņoto plānu. Ņemot vērā studējošo
māszinību maģistra studiju programmā samazināšanos 2012./2013. akadēmiskajā gadā,
2013./2014. akadēmiskajā gadā tika veiktas korekcijas kursu saturā un piesaistīti

divi

docētāji, lai studiju programmu padarītu saistošāku studējošiem un piemērotāku darba tirgus
veselības aprūpē prasībām, tādējādi studiju programmu pielāgojot profesionālo un
administratīvo zināšanu un prasmju ieguvei. Veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju
programmas studiju darba formas ir lekcijas, konsultācijas, semināri, diskusijas, grupu darbs,
studentu patstāvīgās studijas bibliotēkā, patstāvīgais darbs un individuālais pētnieciski
praktiskais darbs. Studiju process norit atbilstoši studiju plānam. Pēc programmas sekmīgas
apguves tiek piešķirts veselības zinātņu maģistra grāds māszinības.
Veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju programma sniedz iespēju studentiem
gūt pieredzi pētniecībā, kā arī starptautiski atzīstamu maģistra māszinībās grādu. Maģistra
māszinībās studiju programma sagatavo augsti kvalificētus speciālistus un veselības aprūpes
vadītājus dažāda līmeņa veselības aprūpes iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs, docētājus ar
nozari saistītās augstākās izglītības iestādēs. Studējošajiem ir iespējas iesaistīties studējošo
pašpārvaldē, kā ari sniegt savu viedokli un priekšlikumus studiju procesa pilnveidei kā
aptaujās, tā arī sarunu veidā.
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Srudiju programmas analīze tiek veikta katru akadēmisko gadu, ne retāk kā reizi semestrī,
tajā piedaloties docētājiem, studiju programmas direktoram. Programmas analīzes laikā tiek
uzklausīti docētāju viedokļi un priekšlikumi, kā arī analizēti studējošo izteiktie vērtējumi par
programmu kopumā, par katru docētāju un studiju kursu. Tādējādi tiek sekmēta programmas
satura pilnveide atbilstoši arī darba tirgus mainīgajām prasībām.
Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un Latvijas Universitātes

1.3.
stratēģijai

Studiju programmas mērķi atbilstoši

Latvijas Universitātes misijai.

Veselības zinātņu

maģistra māszinībās studiju programma atbalsta mērķus, kas noteikti Latvijas Universitātes
Stratēģiskās attīstības pārskatā 2010-2020.g. un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Latvijā līdz
2030.g. Nākotnes vīzija programmā tiek īstenota saskaņā ar studentu, darba devēju un
profesionālo organizāciju interesēm un viedokli.
Kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst ENQA prasībām. Studiju programmas kvalitātes
nodrošināšanas process ir svarīgs mērķis veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju
programmas realizācijā. Maģistra studiju kvalitāti nodrošina sistemātiska vadīto studiju kursu
uzraudzība. Izstrādāto maģistra darbu, kā arī studiju darba kvalitāti garantē radoši un
pastāvīgi kontakti starp docētājiem un studējošo visa maģistratūras studiju laika garumā.
Rūpīgi tiek izvērtētas studējošo izvēlētās un apstiprināšanai studiju programmā iesniegtās
maģistra darba tēmas, paredzot tēmas aktualitāti un studenta spējas un kompetenci sasniegt
izvēlētās tēmas mērķi un uzdevumus.
Studenti var darboties Medicīnas fakultātes studentu padomē, tādējādi izsakot savu viedokli,
priekšlikumus par studiju darbu un kvalitāti maģistra programmā, fakultātē un Latvijas
universitātē kopumā.
Absolventu aptaujas liecina par ļoti labu vērtējumu studijās iegūtajām zināšanām,
prasmēm, un kompetencēm, norādot uz

darba organizācijas pilnveidošanu vides jomā,

uzsverot svaiga gaisa trūkumu telpās. Tāpat absolventi ir snieguši pozitīvu vērtējumu par
studijās attīstīto spēju pieņemt sarežģītus lēmumus, kas ir ļoti būtiski, veicot profesionālo un
administratīvo darbu veselības aprūpē. Absolventu aptauju rezultāti parāda, ka kopumā
studenti un absolventi ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu un tās kvalitāti.
Studiju programmas attīstību nodrošina satura pilnveide atbilstoši darba tirgus
prasībām, studiju darba formu un metožu pilnveide un dažādība, liekot akcentu uz māsām
nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetences attīstīšanu pacientu aprūpes un veselības
aprūpes vadības jomās, kā arī lielāku īpatsvaru atvēlot profesionālo un personīgās pilnveides
prasmju attīstībai un mērķtiecīgam studentu darbam.
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1.4. Prasības uzsākot studiju programmu
Veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju programmā uzņemšana notiek atbilstoši
Latvijas universitātes kopējiem studiju imatrikulācijas noteikumiem. Konkursa vērtējuma
aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme pamatstudijās (60 x 10 = 600) + noslēguma
pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme pamatstudijās (40 x 10 =400).
Veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju programmā uzņem pretendentus ar
veselības zinātņu bakalaura grādu māszinībās vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītību
ar kvalifikāciju „Māsa”, kā arī ar citu augstāko izglītību, ja ir iegūta profesionālā
kvalifikācija „Māsa” un bakalaura grāds ar apgūtiem pamatkursiem pedagoģijā, psiholoģijā,
ekonomikā, lietvedībā, tiesību pamatos un veikts pētījums bakalaura līmenī.
1.5. Studiju programmas plāns un organizācija
Veselības zinātņu maģistra programma sastāda 80 kredītpunktus, paredzot pilna laika
studijas 2 gadus ( 4 semestri).
A daļu saturiski veido obligātie studiju priekšmeti (38%) – māsu prakses ētika,
māszinību teorija, veselības vadības sistēma, pētniecības metodes māszinībās, māsu darba
vadības sistēma, veselības ekonomika un maģistra darbs.
B daļu veido ierobežotās izvēles daļas priekšmeti (42%) – humanitāro zinātņu
filozofiskās problēmas, māsu izglītības vadība, saskarsme vadībā, māszinībās izmantojamie
resursi, reliģijas psiholoģija, svešvaloda, informācijas tehnoloģijas, ekonomikas teorija,
veselības aprūpes sociālie aspekti, vadības psiholoģija, statistika, praktiskā ētika, lietišķā
etiķete veselības aprūpes vadībā, darba kvalitātes nodrošināšana.
Maģistra studiju programmā studējošie 1. semestrī apgūst svešvalodu un zināšanas,
prasmes kā meklēt un pielietot māszinībās izmantojamos resursus, savukārt 2. semestrī
studējošie apgūst pētniecības metodes māszinībās, informācijas tehnoloģijas un to
pielietošanu, bet 3. semestrī tiek apgūta statistika un tās metodes. Minētie studiju kursi sniedz
iespēju studējošiem sagatavoties maģistra darba rakstīšanai.
Ņemot vērā, ka veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju programmas absolventi,
lielākoties strādā par vidējā un arī augstākā līmeņa veselības aprūpes un arī sociālās aprūpes
vadītājiem, kā arī izglītības vadībā augstskolās, tad studiju programmā iekļauti veselības un
sociālās aprūpes vadības studiju kursi, vadības psiholoģija un saskarsme vadībā, izglītības
vadība, veselības ekonomika un ekonomikas teorijas.
Maģistra studiju programma ietver sevī maģistra darba izstrādi, studējošajam veicot
pētījumu māszinību nozarē, veselības aprūpes vadībā, sociālā aprūpē vai sabiedrības
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veselībā. Ar maģistra darba izstrādes nosacījumiem studējošie tiek iepazīstināti jau uzsākot
studijas 1. semestrī un 2. semestra beigās, pēc pētniecības studiju kursa noklausīšanās,
studējošie iesniedz maģistra darba tēmas. Pēc maģistra darba tēmas apstiprināšanas, ko veic
māszinību docētāju izveidota komisija, studējošajam tiek nozīmēts maģistra darba vadītājs.
Par maģistra darba vadītāju var būt docētājs, kuram ir doktora grāds. Maģistra darba izstrāde
notiek, studējošajam saskaņojot ar darba vadītāju, izstrādes gaitu un plānu, kuru darba
vadītājs kontrolē un akceptē visa maģistra darba izstrādes laikā.
2012/2013g. veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju programmā ir veiktas
nelielas izmaiņas studiju programmā apgūstamo kursu piedāvājumā un tika ieviesti tādi
studiju kursi kā māsu izglītības vadība, māszinībās izmantojamie resursi, veselības aprūpes
sociālie aspekti un lietišķā etiķete veselības aprūpes vadībā, un 2013./2014. akad. gadā
izvērtējot studējošo aptaujas rezultātus bija redzams, ka studiju kursu saturs un secība
kopumā ir apmierinājis studējošos.
Veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju programmas studiju darba formas ir
lekcijas, konsultācijas, semināri, diskusijas, grupu darbs, studentu patstāvīgās studijas
bibliotēkā, patstāvīgais darbs, individuālais pētnieciski praktiskais darbs. Studiju process
norit atbilstoši studiju plānam.
Studentu izglītošana tiek veikta pēc māszinību maģistra studiju programmas plāna.
To nodrošina kvalificētu docētāju komanda. Darbā tiek izmantotas dažādas didaktiskās
metodes – lekcijas (pārsvarā ar PowerPoint prezentācijām), semināru nodarbības, diskusijas,
situācijas uzdevumu modelēšanas. Lekciju materiāls katru gadu tiek pilnveidots, ņemot vērā
aktuālāko informāciju. Studentiem tiek attīstīta un pilnveidota kritiskā domāšana ar diskusiju,
situāciju uzdevumu un situāciju modelēšanu palīdzību. Programmas apguvē tiek izmantotas
informācijas tehnoloģijas – videoprojektori, internets, kā arī studenti tiek apmācīti iegūt
zinātniskai

pētniecībai

informāciju
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no

interneta

vietnēm.

STUDIJU PLĀNS

Maģistra studiju programma „Māszinības” studiju programma
Kursa nosaukums

1. gads

pilna laika forma
Kopā

2. gads

Kursa kods
1.s.

2.s.

3.s.

(4 semestri)

Pārbaudes veids

Lekcijas,
semināri

4.s.

Obligātā daļa (A daļa)

Medi5140
Medi5141
Medi5142
Medi5143
Medi6144
Medi6000
Medi6146

Filz2145
VadZ5137
Psih3314

Māsu prakses ētika

3

3

Eksāmens

L24 , S 24

Māsu zinātnes teorija

3

3

Eksāmens

L24, S24

Veselības vadības sistēma

3

3

Eksāmens

L 24, S24

Pētniecības metodes māszinībās

3

3

Eksāmens

L24, S24

3

Eksāmens

L24 , S 24

3
20

Eksāmens
Aizstāvēšana

L38 , S 10

Māsu darba vadības sistēma

3

Veselības ekonomika
Maģistra darbs

3
20

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)
Humanitāro zinātņu filozofiskās
problēmas
Māsu izglītības vadība

2

2

Eksāmens

L 24 , S 8

3

3

Eksāmens

L 20, S 28

Saskarsme vadībā
Māszinībās izmantojamie resursi

3
3

3
3

Eksāmens
Eksāmens

L36 , S12
L 48

Angļu valoda māszinību
specialitātei I

3

3

Eksāmens

P 48

Vācu valoda māszinībās

3

3

Eksāmens

P 48

Medi5066
Valo5212
Valo5213

8

DatZ5060
Ekon5049
Medi5065
Psih2315
Ekon2755
Filz5612
Psih5085
Medi6148
Valo6049
Valo6050

Informācijas tehnoloģija

4

4

Eksāmens

P 40 , d 24

Ekonomikas teorija

4

4

Eksāmens

L 48, S 16

Veselības aprūpes sociālie aspekti

3

3

Eksāmens

L32 , S16

Vadības psiholoģija

3

3

Eksāmens

L24, S24

Statistika

4

4

Eksāmens

L60 , S4

Praktiskā ētika

4

4

Eksāmens

L 22 , S18

Lietišķā etiķete veselības aprūpes
vadībā
Darba kvalitātes nodrošināšana

3

3

Eksāmens

L18 , S 30

3

3

Eksāmens

L 48

Angļu valoda māszinību
specialitātei II
Vācu valoda māszinībās II

3

3

Eksāmens

S 48

3

3

Eksāmens

S 48

Kopā A daļā

6

6

6

20

38

Kopā B daļā

14
20

14
20

14
20

0
20

42
80

Kopā programmā
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1.6. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Izpildot programmas prasības, studenti iegūst teorētiskās zināšanas, akadēmiskās
prasmes un iemaņas veselības aprūpes jomā. Iegūtā izglītība Veselības zinātņu maģistra
māszinībās, iegūstot veselības zinātņu maģistra māszinībās grādu, sniedz iespējas studēt tālāk
arī doktorantūras programmās sabiedrības veselības nozarē, pedagoģijā, ekonomikā un
vadībā u.c.
Studiju programmas realizēšanā plaši izmanto datorresursus un interneta iespējas.
Brīvpieejas datortelpā tiek rakstīti maģistra darbi, referāti, gatavoti materiāli prezentācijām
un veikti citi ar studiju kursu sekmīgu apguvi saistīti darbi.
Studenti interneta vidi izmanto ne tikai studijām, bet arī praktiskai savu studiju gaitas
nodrošināšanai, piemēram, reģistrēšanās kursiem, personiskās informācijas kontrolei,
maģistra darbu ievadei bibliotēkas datu bāzē.
Studiju process ir nodrošināts gan ar nepieciešamo materiālo bāzi, gan ar docētājiem,
kuri nepārtraukti pilnveido savu kvalifikāciju iesaistoties dažādu projektu vadībā un
piedaloties starptautiskajās konferencēs. Pastāv koleģiāla sadarbība starp administrāciju,
akadēmisko personālu un studentiem. Koleģiālajās institūcijās ir iesaistītas visas puses –
studējošie, akadēmiskais personāls, kā arī vispārējais personāls. Šajās institūcijās tiek
izskatīti ar studiju procesu īstenošanu saistīti jautājumi, aktuālie jautājumi un saskaņoti
kopīgi darbības principi. Nozīmīgu ieguldījumu darba kvalitātes vadībā sniedz ikgadējo
pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošana un apspriešana fakultātes domē.
Lekcijām tiek izmantotas telpas Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē, Raiņa
bulvāris 19, divas auditorijas uz 40 vietām un divas semināru telpas uz 20 vietām. Tāpat
studentu rīcībā ir datorklase ar 12 darba vietām. Datorklase un auditorijas ir apgādātas ar
modernu demonstrācijas aparatūru. Māszinību maģistra studiju programmu docētājiem ir
savs kabinets, kurā ir trīs darba vietas akadēmiskajam personālam.
1.7. Vērtēšanas sistēma
Studentu darbu studiju procesā, kas nodrošinās izvirzīto izglītības gala mērķu
sasniegšanu, atspoguļo vērtēšana, ko nosaka LU nolikums par studiju pārbaudījumu kārtību.
Studentu zināšanu vērtēšana katrā kursā norit ievērojot 10 ballu sistēmu, nosakot katra kursa
specifikai noteiktus vērtēšanas kritērijus. Par kursā noteiktiem vērtēšanas kritērijiem students
tiek informēts uzsākot studiju kursu. Vērtēšanas rezultātā gan docētāji, gan studenti iegūst
informāciju par studentu sasniegumiem – iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetences.
Vērtēšanas mērķi:

10

1. nodrošināt studentus un docētājus ar informāciju par studentu spējām pielietot teorētiskās
zināšanas, vispārējās un specifiskās iemaņas un prasmes, izveidot profesionālu un
akadēmisku attieksmi;
2. novērtēt studentu sasniegumu progresu;
3. nodrošināt studentiem atgriezenisko saiti un dot iespēju papildināt savas zināšanas.
Vērtēšanas pamatprincipi:
1. vērtēšanas obligātums – izglītības kā mācīšanas un mācīšanās neatņemama sastāvdaļa,
kurā studenti saņem vērtējumu par izglītības programmu obligātā satura apguvi;
2. vērtēšanas satura un kritēriju atklātība, skaidrība un pieejamība atbilstoši izvirzītajiem
izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju priekšmeta mērķiem un
uzdevumiem;
3. sasniegumu summēšana – studentu un docētāju uzticamas un noderīgas informācijas
nodrošinājums par studenta veikumu/darba izpildi;
4. vērtēšanas objektivitāte – saskaņā ar konkrētas studiju programmas vai kursa
programmas prasībām, vērtēšanas saturs, norises apstākļi, vērtēšanas kritēriji ir visiem
studentiem vienādi.
1.8. Studiju programmas izmaksas
Budžeta vietu skaits māszinību maģistra studiju programmā ir nepietiekams, kas arī
varētu būt viens no iespējamiem faktoriem studējošo skaita samazinājumā. Ieņēmumi no
studiju maksas 2012. gadā – 13326,24 Ls; 2013. gadā – 19399,72 Ls (27603,32 EUR).
Valsts budžeta dotācija Māszinību maģistra studiju programmai - 7116,03 Ls.
Studiju programmas vienas studiju vietas izmaksas gadā - 3558,01 Ls.
Māszinību maģistra studiju programmas izmaksas

Nr.
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7

Normatīvs
darba alga uz vienu studiju vietu gadā

2384,12

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
komandējumu un dienesta braucienu
izmaksas
pakalpojumu apmaksa
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs
grāmatu un žurnālu iegāde
iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas

574,33
7,59
201,48
184,40
47,08
159,01

Tb - vienas studiju vietas bāzes izmaksas gadā
(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)
3558,01
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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 veidota, ņemot vērā MK noteikumus Nr.2 (2002.g.3. Janvāris)
“Noteikumi par valsts akademiskās uzglītības standartu”, kas nosaka, ka Maģistra studiju
programmas apjoms ir 80 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 20 kredītpunktu ir maģistra
darbs. Maģistra studiju programmas obligātajā saturā ietverta attiecīgās zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti (ne mazāk kā 30 kredītpunktu) un
teorētisko atziņu aprobācija zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo
problēmu aspektā (ne mazāk kā 15 kredītpunktu).
3. Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valstu
atzītu augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju programmām
Latvijas Universitātē piedāvātā Veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju programma
salīdzināta ar Rīgas Stradiņa Universitātē Māszinību fakultātē realizēto pilna laika klātienes
māszinību maģistrantūras studiju programmu, kā arī ar Maģistra studiju programmu
Veselības veicināšanā un māszinībās Somijā (University of Eastern Finland) un ar Viļņas
universitātē īstenoto māszinību maģistra studiju programmu.
Latvijas Universitātē veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju programmas studiju
ilgums ir 2 gadi jeb 4 semestri, kas sakrīt ar Rīgas Stradiņa Universitātes māszinību maģistra
programmu, ietverot studiju apjomu 80 kredītpunktus. Arī University of Eastern Finland un
Viļņas universitātē realizētās māszinību maģistra programmas ir pilna laika 2 gadu studijas,
ietverot studiju apjomu 120 kredītpunktus.
Viļņas universitātē, tāpat kā Latvijas Universitātē, studiju noslēgumā studējošie iegūst
veselības zinātņu maģistra grādu māszinībās. Savukārt Rīgas Stradiņa Universitātē un
University of Eastern Finland studējošie iegūst veselības zinātņu maģistra grādu. Rīgas
Stradiņa Universitātē māszinību maģistra programmā, tāpat kā Latvijas Universitātes
maģistra programmā, studenti apgūst studiju obligātos un izvēles kursus. Latvijas
Universitātē līdzīgi kā Viļņas universitātē studējošie maģistra programmā apgūst māszinību
nozares studiju kursus, filozofiju, veselības aprūpes vadības un kvalitātes nodrošināšanu,
veselības ekonomikas pamatprincipus. Rīgas Stradiņa Universitātes māszinību maģistra
programmā ietvertie studiju kursi līdzīgi, izņemot veselības ekonomikas studiju kursu.
Savukārt University of Eastern Finland māszinību maģistra studiju programmā ietvertie
studiju

kursi

vērsti

uz

māszinību

studijām,

primāro

veselības

aprūpi,

veselības veicināšanu, pētījumu metodoloģiju, veselības politiku un pārvaldība, kā arī uz
sabiedriskās veselības zināšanām un starpkultūru kompetenci. Aplūkojot visu četru
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universitāšu māszinību maģistra studiju programmu piedāvātos kursus, var secināt, ka tie ir
samērā vienādi visās minētajās studiju programmās.
Tāpat kā Latvijas Universitātes, tā arī Rīgas Stradiņa Universitātes, University of
Eastern Finland un Viļņas universitātes māszinību maģistra studiju programmas absolvēšana
sniedz iespējas absolventiem strādāt kā docētājiem augstskolās, veselības aprūpes vadītājiem
dažāda profila iestādēs, kā arī sociālās aprūpes iestādēs, kā arī veikt praktizējošu darbu
veselības aprūpes iestādēs. Pēc maģistra māszinībās studiju pabeigšanas visās aplūkotajās
universitātēs ir iespējas turpināt absolventiem studijas doktorantūrā.

4. Informācija par studējošajiem
Studējošo skaits Veselibas zinātņu maģistra māszinībās studiju programmā
Dati uz
atskaites
gada 1.
oktobri

1. gadā
imatrikulēto
studentu
skaits

Studējošo skaits pa studiju gadiem
1.

2.

3.

4.

5.

3. tabula

Kopā
mācās

T.sk.
par
maksu

Absolventu
skaits

Eksmatrikulēto
skaits
(Atbirums)

6.

2006

18

18

-

-

-

-

-

18

18

20

-

2007

-

-

18

-

-

-

-

18

18

1

-

2008

13

13

-

-

-

-

-

13

11

17

1

2009

-

1

12

-

-

-

-

13

11

1

1

2010

13

13

-

-

-

-

-

13

10

12

-

2011

10

10

13

-

-

-

-

23

17

-

-

2012

12

12

9

-

-

-

-

21

17

9

-

2013

18

17

12

-

-

-

-

29

23

8

-

2013.akadēmiskajā

gadā imatrikulēto studentu skaits palielinājies, kas saistāms ar Eiropas

struktūrfonda finansētajām studijām māsu pamatspecialitātes iegūšanai, kura ietvaros studē
bakalaura programmā un pēc tam turpina studijas maģistratūrā, kaut gan maksa par studijām ir
samērā noteicošs faktors studiju turpināšanai. Studentu konkurss uz budžeta vietām maģistra
programmā ir atkarīgs no vidējās atzīmes un var mainīties rotācijas kārtībā katra akadēmiskā gada
noslēgumā, vadoties pēc nokārtoto pārbaudījumu vidējās atzīmes. Jāatzīmē, ka rotācija uz budžeta
vietām ir stimulējošs faktors studentu pilnvērtīgākai vēlmei un centībai iegūt zināšanas un prasmes,
tādējādi tiekot novērtētam ar augstāku vērtējumu.
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5. Studējošo aptaujas un to analīze
Aptaujas par studiju programmu rezultātiem parāda, ka studenti ļoti labi vērtē studijām
atbilstošo materiāltehnisko nodrošinājumu, augsts vērtējums ir LU bibliotēkā pieejamos
resursus un uzskata, ka ir laba studiju procesa organizācija. Tāpat augsts ir akadēmiskā
personāla vērtējums, vērtējot tos kā zinošus un atsaucīgus, kā arī studiju programmas
administratīvai personāls norādīts kā pieejams un atsaucīgs. Aptaujas rezultāti norāda, ka
vairāk uzmanības būtu jāvelta vides nodrošināšanai
Skala: 0- Nezinu, nevaru pateikt, 1-pilnīgi nepiekrītu, 2-pārsvarā nepiekrītu, 3-drīzāk nepiekrītu, 4-neitrāli, 5-drīzāk piekrītu, 6pārsvarā piekrītu, 7-pilnīgi piekrītu
4. tabula

R
E
S
U
R
S
I

1

Studijām atbilstošs materiāltehniskais (telpas, datoru un interneta
pieejamība) nodrošinājums

6

0.0

2

Zinošs un labvēlīgi noskaņots mācībspēks

7

0.0

3

Atsaucīgi lietveži un metodiķi

7

0.0

4

Noderīgi LU bibliotēkas piedāvātie resursi

7

1.9

5

Apmierina LU piedāvātās ārpusstudiju aktivitātes

6.5 1.8

5.6

5. tabula

Studentu komentāri par studiju vidi, auditorijām, personālu, bibliotēku, ārpus-studiju
aktivitātēm, studentu pašpārvaldi u.c.
Dažas auditorijas mazas, slikti risināts ventilācijas jautājums.Personāls atsaucīgs un
pretimnākošs. Bibliotēkas piedāvājums plašs, ir iespēja atrast nepieciešamos materiālus.
Auditorijās trūks gaisa, jo mazos lodziņus ne vienmēr ir iespējams atvērt šajās mācību telpās.

Studējošos kopumā apmierina studiju process, tam sniedzot ļoti labu vērtējumu. Studiju
kursu saturs un secība kopumā ir apmierinājis studējošos. Tamdēļ, atbilstoši studējošo
priekšlikumiem ir daži studiju kursi aizstāti ar citiem prasmju un zināšanu pilnveidošanai darba
tirgus vajadzībām studiju kursiem. Neitrāli vērtētas ir LU piedāvātās starptautiskās pieredzes
iespējas māszinību maģistra studijās, kas tiks ņemts vērā, plānojot studiju programmas tālāko
attīstību. Turpmāk jāaktivizē arī studentu zinātnisko konferenču organizācija.

6. Absolventu aptaujas un to analīze
Absolventu aptaujas rezultātu analīze liecina par augstu vērtējumu studijās iegūtajām
zināšanām un prasmēm, norādot uz komunikācijas un darba organizācijas prasmju
pilnveidošanu. Priecē arī absolventu vērtējums par studijās attīstīto spēju pieņemt sarežģītus
lēmumus, kas ir ļoti būtiski, veicot profesionālo un administratīvo darbu veselības aprūpē.
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Skala: 0- Nezinu, nevaru pateikt, 1-pilnīgi nepiekrītu, 2-pārsvarā nepiekrītu, 3-drīzāk nepiekrītu, 4-neitrāli, 5-drīzāk piekrītu, 6pārsvarā piekrītu, 7-pilnīgi piekrītu
6. tabula

R
E
Z
U
L
T
Ā
T
I

1 Studijās ieguvu labas teorētiskās un praktiskās zināšanas

6.7 0.2

2

Studijās pilnveidoju spēju pieņemt sarežģītus lēmumus, kritiski
izvērtējot informāciju

5.7 0.5

3

Studijās pilnveidoju savas komunikācijas prasmes (rakstīšana,
prezentēšana, diskutēšana, darbs grupā)

5.5 1.8 5.7

4

Studijās pilnveidoju savas vispārpielietojamās prasmes (svešvalodu,
nozares datorprogrammatūras, spēju organizēt savu darbu)

5

0.6

5 Kopumā esmu apmierināts, ka izvēlējos šo studiju programmu

6.7 0.2

6 Studiju programmas grūtības pakāpe bija man piemērota

6.7 0.2

Absolventu aptauja norāda arī uz docētāju profesionalitāti un prasmi ieinteresēt studējošos
attiecīgā studiju kursā un studiju procesā kopumā.
Aptauju rezultāti parāda, ka kopumā studenti un absolventi ir apmierināti ar izvēlēto studiju
programmu, bet nepieciešams studiju programmas pilnveidojums, lai studijas pilnvērtīgāk
sagatavotu tālākai karjeras izaugsmei.
7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošie veselības zinātņu magistra studiju programmā aizpilda aptaujas anketas par katru
docētāju un viņa docēto studiju kursu. Tādējādi ir iespējams izvērtēt studiju procesa
trūkumus un tos pilnveidot. Studenti ieteica, ka statistikas kursa teorētisko daļu ielikt 1.
kursā, bet informācijas tehnoloģiju praktisko daļu ar statistiskās analīzes datoru
programmām, likt 2.kursā.
Ņemot vērā, ka studējošie maģistra studiju programmā ir praktizējoši veselības aprūpes
nozares profesionāļi, tad tiek ņemti vērā viņu ieteikumi pilnveidot studiju procesu atbilstoši
darba tirgus prasībām un jaunākajām tendencēm veselības aprūpes nozarē.
Maģistra studiju programmas studenti tiek iesaistīti arī profesionālā bakalaura studiju
programmas “ Māszinības” lekciju un bakalauru darbu vadīšanā, kā arī praktisko iemaņu
bakalaura studiju programmas studentiem apmācībā.
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8. Studiju kursu apraksti http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?
user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=28403

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu
stundu skaits
Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Atbildīgā struktūrvienība
Nozares atbildīgais

Māsu prakses ētika *
Medi5140
Medicīna
Sabiedrības veselība
3
4.50
48
24
24
72

15.02.2012
Medicīnas fakultāte
Ingrīda Rumba-Rozenfelde

Kursa izstrādātājs(-i)
Zaiga Priede-Kalniņš | Ph.D.
Kursa anotācija
Kurss apskata un iepazīstina studentus ar ētikas teorijām un principiem, kuras pamato
indivīda un sabiedrības aprūpi, aprūpes vadību, māsu praksi, Internacionālās māsu padomes
un Latvijas māsu asociācijas Ētikas kodeksos. Analizē tos. Kritiski analizē pacienta aprūpi un
sabiedrības problēmas pielietojot ētikas teorijas un principus.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēs izprast ētikas teorijas un principus māsu praksē un
veselības aprūpē un mācēs tos pielietot māsu praksē.
Kursa plāns
1.Māsu prakses pamats un ētikas principi.L8, S8
2.Ētikas teorijas un principi L8, S8
3. Personīgo vērtību iespaids māsas praksē.L8, S8
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studentu zināšanas tiek vērtētas pēc studiju programmas apgūšanas, sekmīgas patstāvīgā
darba izpildes, starppārbaudījuma un gala eksāmena nokārtošanas. Gala atzīmi veido
1. pastāvīgā darba - referāta vērtējums – 10 %
2. viena starppārbaudījuma vērtējums (rakstisks) - 40 %
3. Eksāmens (rakstisks) – 50%.
Mācību pamatliteratūra
1. Blackburn, Simon. Ētika : ļoti saistošs ievads / Saimons Blekbērns ; [no angļu val. tulk.
Jānis Elsbergs]. Rīga : ¼ Satori, c2008. 168 lpp. : il. ; 18 cm. Ļoti saistošs ievads ; 05 . ISBN
9789984996684
2. Lasmane, Skaidrīte, Ētika : (jautājumi, risinājumi, atzinumi) : metodiskais līdzeklis / S.
Lasmane, A. Milts, A. Rubenis. [3., papildinātais izdevums]. [Rīga] : Zvaigzne ABC, [1995].
252, [3] lpp. ISBN 9984560651.
3. Kalniņa, Zaiga Priede. Māsas prakse, pamatota teorijā / Zaiga Priede Kalniņa, prof.(ASV)
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OTRĀ LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

MEDICĪNA

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

2013./2014.

1

PROFESIONĀLĀS REZIDENTŪRAS STUDIJU PROGRAMMAS
“MEDICĪNA” UN TĀS APAKŠPROGRAMMU PAŠNOVĒRTĒJUMS
Studiju programmas satura un realizācijas apraksts
Studiju programmas īstenošans mērķi un uzdevumi
Latvijas Universitātes pilna laika klātienes 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības
rezidentūras studiju programmas mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko
iemaņu padziļinātu apguvi kādā no medicīnas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm
vai papildspecialitātēm pēc augstākās medicīniskās izglītības (ārsta grāda vai ārsta
speciālista kvalifikācijas pamatspecialitātē) iegūšanas, sagatavot speciālistus
patstāvīgai ārstnieciskai darbībai un noteiktu klīnisku pētījumu veikšanai apgūtajā
specialitātē, kā arī dot nepieciešamās zināšanas sertifikācijas eksāmena kārtošanai.
Sekmīgi apgūta studiju programma sniedz iespēju rezidentam iegūt profesionālu
kvalifikāciju kādā no ārstniecības personu pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai
papildspecialitātēm, atbilstoši LR MK Noteikumiem: 24.03.2009. 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" un 24.02.2009.
MK noteikumiem Nr.192 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu
reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība", kā arī Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvai 2005/36/EK ( 2005. gada 7. septembris) Par profesionālo
kvalifikāciju atzīšanu prasībām.
Studiju programma atkārtoti akreditēta 2013. gada 31. maijā līdz 2019. gada 30.
maijam. Studiju programma paredz ārsta speciālista kvalifikācijas iegūšanu sekojošās
specialitātēs: alergologs, anesteziologs reanimatologs, asinsvadu ķirurgs,
dermatovenerologs, ginekologs dzemdību speciālists, endokrinologs, pneimonologs,
gastroenterologs, ģimenes (vispārējās prakses) ārsts, internists, ķirurgs, torakālais
ķirurgs, kardiologs, nefrologs, neiroķirurgs, nenatologs, oftalmologs, onkologsķīmijterapeits, osteopāts, otolaringologs, patologs, pediatrs, radiologs-diagnosts,
reimatologs, sirds ķirurgs, radiologs-terapeits, traumatologs ortopēds, urologs.
Studiju programmas uzdevumi:
1. Dot iespēju rezidentiem apgūt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un
praktiskās darba iemaņas par specialitātē apgūstamo slimību etioloģiju,
patoģenēzi, klīnisko simptomātiku, diagnostiku, ārstēšanu, rehabilitāciju
un profilaksi;
2. Dot rezidentiem iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
darbā ar specialitātē izmatojamām modernām mūsdienu medicīniskām
tehnoloģijām, diagnostikas u.c. medicīnas iekārtu
pielietošanu un
rezultātu interpretāciju, dot iespēju apgūt diagnostiskās manipulācijas un
ārstnieciskās metodes, spējot izvērtēt to pielietošanas lietderīgumu un
indikācijas;
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3. Sniegt zināšanas un iemaņas, zinātniskās literatūras analīzes un
pētnieciskās darbības veikšanai, kas nepieciešamas tālākām studijām
doktorantūrā;
4. Dot iespēju apgūt praktiskās iemaņas, kādas nepieciešamas gan
ambulatorā pacientu aprūpē, gan augsti kvalificētā un specializētā
universitātes klīnikā;
5. Sagatavot jaunos kolēģus, kas nākotnē spēs aktīvi iesaistīties mūžizglītības
darbā veselības aprūpes speciālistiem;
6. Sniegt iespēju kļūt par radošiem un inovatīvu risinājumu attīstošiem
jauniem speciālistiem veselības aprūpē un medicīnas zinātnē;
7. Sniegt iespēju iegūt starptautisku pieredzi studiju procesā;
8. Iemācīt medicīnas deontoloģijas un ētikas pamatprincipus, kas jāievēro
savā profesionālajā darbībā.

Studiju programmas Medicīna paredzētie studiju rezultāti
Saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju
ietvarstruktūrai programmas „Medicīna” paredzēties studiju rezultāti atbilst
EKI 7. Līmenim.
Zināšanas un prasmes
Rezidents apguvis plašas un padziļinātas zināšanas medicīnā kopumā, īpaši
padziļinātas tās ir izvēlētajā ārsta specialitātē. Zināšanas atbilst specialitātes prasībām,
lai veiktu ārstniecisko darbību praksē. Studiju procesā pilnveidotā radošā domāšana
ļauj sekmīgi darbotos pētniecībā. Iegūtās zināšanas nodrošina sekmīgu darbību
starpdisciplinārā līmenī medicīnā un tai tuvās zinātnes nozarēs – farmācijā, bioloģijā,
fizikā u.c.
Spēja pielietot zināšanas
Iegūtās zināšanas nodrošina patstāvīgu problēmu risinājumu prasmes, sniedz augsti
kvalificēta speciālista profesionālā darbā nepieciešamo kompetences līmeni slimību
diagnostikā, ārstniecībā, pacientu aprūpē, operatīvajā darbībā, dažādu invazīvu
manipulāciju kvalitatīvā veikšanā. Iegūtās zināšanas spēj izmantot darbojoties ne tikai
ārstnieciskajā un klīniskajā darbībā, bet arī veselības aprūpes organizēšanā,
pētniecībā, izglītībā.
Analīze, sintēze un novērtēšana.
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas medicīnas klīniskās problēmas
un situācijas. Spēj adekvāti analizēt un izvērtēt medicīnas pētījumos iegūtos
rezultātus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt papildus analīzi, savus lēmumus
spējot pamatot. Spēj integrēt dažādu medicīnas jomu zināšanas savā profesionālajā
darbībā, izmantojot un apkopojot iegūto pieredzi. Aktīvi iesaistās jaunu medicīnas
tehnoloģiju, metožu apguvē, izstrādē un ieviešanā, kā arī pats piedalās ar savu
ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā. Iegūtās zināšanas izmanto pētniecībā,
apvienojot tās ar profesionālās darbības pieredzi.
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Komunikācija
Uztur lojālas attiecības ar darba kolēģiem, spēj integrēties komandas darbā. Spēj
diskutēt gan ar visu medicīnas nozaru, gan citu zinātnes nozaru speciālistiem par
savas specialitātes profesionālās darbības vai zinātnes aspektiem, kā arī par
sarežģītām situācijām medicīnā kopumā. Savu viedokli un skaidrojumu sniedz
kolēģiem, citiem medicīnas speciālistiem, kā arī spēj adekvāti skaidrot medicīnas
problēmas ikvienam sabiedrības loceklim.
Vispārējās prasmes
Iegūtās profesionālās iemaņas un kompetence specialitātē 3 līdz 6 gadu studijās ļauj
uzņemties pilnu atbildību par savu paveikto darbu. Iegūtās zināšanas un prasmes ļauj
veikt neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī vienlīdz sekmīgi veikt specialitātes
ietvaros paredzēto darbu gan ambulatorā gan augsti specializētā klīniskā praksē.
Sekmīgi spēj darboties uzņēmējdarbībā medicīnas nozarē, organizēt komandas darbu,
vadīt veselības aprūpes organizāciju dažādos līmeņos. Turpinot izglītoties pats, spēj
piedalīties arī citu izglītošanā gan studiju procesā, gan veselības aprūpes speciālistu
mūžizglītības jomā. Spēj profesionāli darboties arī sarežģītos un ekstremālos
apstākļos, spēj modelēt darba vidi, lai pēc iespējas sekmīgāk veiktu savu profesionālo
darbu.
Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai.
Latvijas Universitātes pilna laika klātienes 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības
rezidentūras studiju programma „Medicīna” sagatavo un nodrošina Latvijas veselības
aprūpes nozari ar nepieciešamiem speciālistiem, atbilstoši LR Veselības ministrijas
izstrādātajai programmai „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006. –
2015.gadam”, kā arī 2011.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.685
“Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi”. Minētie MK
Noteikumi paredz, ka LR Veselības ministrija aprēķina no valsts budžeta līdzekļiem
finansējamo rezidentūras vietu skaitu, pamatojoties uz šādiem datiem:
1) ārstniecības iestāžu sniegtā informācija par nepieciešamo ārstu skaitu;
2) pamatdarbā nestrādājošo ārstu skaits;
3) ārstu bezdarbnieku skaits;
4) prognozējamais ārstu skaits, kuri sasniegs pensijas vecumu turpmāko piecu gadu
laikā;
5) Eiropas Savienības dalībvalstu ārstu nodrošinājuma statistisko datu savstarpējā
analīze;
6) demogrāfiskā situācija un attīstības prognozes.
Šajā procesā iesaistās gan Latvijas ārstniecības iestādes, gan arī augstskola, tā kopīgi
ar LR Veselības ministriju veidojot un attīstot cilvēkresursu plānu veselības aprūpē
valstī.
Latvijas Universitātes Rezidentūras attīstības programmā realizētā programma
„Medicīna” ir loģisks studiju turpinājums ārsta grādu ieguvušajām personām, jo tikai
iegūstot ārsta speciālista kvalifikāciju un profesionālo sertifikātu, kā to nosaka
Ārstniecības likums un MK noteikumi Nr. 943 (2012.gada 18. decembris)
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Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība, jaunais speciālists ir tiesīgs uzsākt savu
profesionālo darbību kādā no ārsta pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai
papildspecialitātēm. Studējošie programmā „Medicīna” kļūst par augsti
profesionāliem mācībspēkiem līdzdiploma un mūžizglītībā, kā arī sekmīgi uzsāk
zinātniski pētniecisko darbību un turpina studijas doktorantūrā. Esot Latvijas
Universitātes studējošo sastāvā, tiek piedāvātas visplašākās iespējas iesaistīties
interdisciplināros pētījumos, izmantojot augstskolas jaunāko tehnoloģiju resursus.
Prasības uzsākot studiju programmu.
Lai uzsāktu studijas pilna laika klātienes 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības
rezidentūras studiju programmā „Medicīna” obligāts priekšnosacījums ir iegūts ārsta
grāds. Tas nepieciešams, lai uzsāktu studijas kādā no pamatspecialitātēm. Savukārt,
lai uzsāktu studijas apakšspecialitātē vai papildspecialitātē, nepieciešams gan ārsta
grāds, gan Latvijas Ārstu biedrības izsniegtais profesionālais sertifikāts, kādā no
pamatspecialitātēm.
Ārvalstu studentiem, kuri ārsta grādu ieguvuši valstīs, kas nav Eiropas Savienības un
tās ekonomiskās zonas valstis, iepriekš iegūtā izglītība tiek izvērtētā Akadēmiskās
informācijas centrā. Tikai pēc AIC atzinuma, pretendentiem uz rezidentūras studijām
ir jākārto valsts eksāmens ārstniecībā (teorija + prakse), identiski Latvijas
Universitātes 6. kursa studentiem. Eksāmens jākārto latviešu valodā, jo tālākās
studijas rezidentūrā norisināsies valsts valodā, kā to paredz Valsts valodas likums. Ja
eksāmens tiek nokārtots sekmīgi, pretendentam ir tiesības/pienākums reģistrēties
Ārstniecības personu reģistrā.
Studiju programmas plāns un organizācija
Studiju programma „Medicīna” sevī apvieno 29 apakšprogrammas, katra no tām
paredz savu profesionālās kvalifikācijas iegūšanu studijas beidzot, ko apliecina
profesionālās augstākās izglītības diploms. Katra apakšprogramma ir izstrādāta
atbilstoši savas specialitātes prasībām, ko definē MK noteikumi nr. 268 (2009.gada
24.marts ) 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.
Katrs studējošais programmu apgūst pēc sava individuālā plāna, ko nosaka
programmas specifika - rezidentūra atbilstoši Ārstniecības likumam ir darba
tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi esoša
ārsta izglītošana valsts valodā specialitātes iegūšanai saskaņā ar akreditētu
profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā. Tas nozīmē, ka rezidents
savu izglītību iegūst praktiskajā profesionālajā darbībā ārstniecības iestādē
apmācīttiesīga ārsta vadībā, kas var būt gan universitātes klīnika, gan privātās
medicīnas iestāde, gan ģimenes ārsta prakse. Teorētiskie semināri specialitātes
ietvaros tiek organizēti ārstniecības iestādē, to vadīšana tiek deleģēta ne tikai
pasiedzējiem/ārstiem, bet arī vecāko kursu rezidentiem. Rezidents studiju procesā
pilnveido tās iegūtās zināšanas un prasmes medicīnā, kas sniegtas ārsta grādu
iegūstot, tikai nu jau praktiski strādājot un pilnībā iesaistoties ārstniecības iestādes
dzīves un darba ritmā. Studiju programmas ietvaros pieaug nepieciešamība analizēt
un izvērtēt jauniegūtās zināšanas, iesaistoties pētnieciskā un izglītības darbā. Katra
apakšprogramma nosaka kādas praktiskās iemaņas (tai skaitā operācijas, invazīvas
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procedūras) rezidentam studiju laikā jāapgūst, lai studijas beidzot varētu nokārtot
sertifikācijas eksāmenu un strādāt savā specialitātē. Studiju programma paredz tikai
obligātos studiju kursus, kas kopumā veido 44 kredītpunktus studiju gadā. Kā
neatņemama praktiskā darba sadaļa ir rezidentu dežūras neatliekamās palīdzības
nodaļā, intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļā, nodaļu intensīvā profila palātās,
kas nodrošina zināšanu un praktisko iemaņu līmeni akūtu situāciju risināšanā tālākajā
prograsionālajā darbībā.
Studiju programmā “Medicīna” savstarpēji tiek atzīti tie apakšprogrammu
kursi, kuri satura un formas ziņā ir līdzīgi, bet atšķirīgs kredītpunktu skaits (tiek
pielīdzināti kursam ar mazāko kredītpunktu skaitu). Kā piemēru var minēt kursus
apakšprogrammā “Internā medicīna”, kuri pielīdzināmi gan “Ģimenes medicīna”, gan
“Sporta medicīna”, gan “Onkoloģija ķīmijterapija” apakšprogrammām. Ķirurģiskā
profila apakšprogrammām raksturīgs, ka pirmie divi gadi ir identiski – tie norit kā
vispārējās ķirurģijas programma. Sākot ar 3. studiju gadu, ir specifiski kursi atbilstoši
specialitātei. Pie šīm apakšprogrammām jāmin : asinsvadu ķirurģija, neiroķirurģija,
krūškurvja ķirurģija, uroloģija, sirds ķirurģija.
Realizējot apakšprogrammu “Ģimenes medicīna”, tika izveidots modulis “Ārstu
speciālistu pārkvalifikācija specialitātē – ģimenes(vispārējās prakses) ārsts” tiem
sertificētiem ārstiem, kuru esošā specialitāte (internists, neatliekamās palīdzības ārsts,
pediatrs) ir nosacīti tuva specialitātei “Ģimenes ārsts”, un kuri vēlas iegūt ģimenes
ārsta kvalifikāciju. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 36 “Iepriekšējā
izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas
noteikumi”, šiem sertificētiem ārstiem ir iespēja apgūt saīsināto programmas
“Ģimenes medicīna” moduli, jo 30 % no programmas tiek atzīta kā iepriekšējā
pieredze.
Studiju programmas apakšprogrammas;

APAKŠPROGRAMMA ALERGOLOĢIJA
Profesionālās studiju programmas virziena nosaukums: alergoloģija
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai alergologa specialitātē
Programmas direktors: dr E.Mauliņš
P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas
Pulmonoloģijas un alergoloģijas centra vadītājs
Programmas kredītpunktu skaits: - 98
Programmas anotācija: Pēcdiploma (rezidentūras) studiju programma alergologa
specialitātē paredz divgadīgu teorētisko un praktisko apmācību kursu sertificētiem
ārstiem internistiem ftiziopneimonologiem, ģimenes (vispārējas prakses) ārstiem,
pediatriem, otorinolaringologiem, dermatovenerologiem un arodslimību ārstiem
subspecialitātes iegūšanai, lai sniegtu augsti kvalificētu specializētu medicīnisko
palīdzību alerģiskiem slimniekiem. Apmācības rezultātā ārstam jāspēj diagnosticēt
pacienta alerģiskās slimības, jāprot izveidot pacienta ārstēšanas plānu un nodrošināt
tā savlaicīgu izpildi. Alerģiskās slimības bieži saistītas ar apkārtējās vides sanitāri
epidemioloģisko stāvokli, sabiedrības veselības kompleksām problēmām, kaitīgiem
ieradumiem un arodmedicīnas jautājumiem. Alergologam jāprot novērtēt ārējās vides
faktoru nozīmīgumu slimības attīstībā, prognozēt pacienta stāvokli tuvākā un tālākā
nākotnē un savlaicīgi brīdināt par sekām.
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Studiju programmas virziena īstenošana.
Apmācību vada sekojoši apmācīttiesīgi speciālisti: prof. I.Taivāns, prof.M.Eglīte,
doc.V.Šiliņš, prof. U. Dumpis, dr. A. Beķere, dr. Čigorevska, doc.V.Lozovskis,
dr.I.Cīrule, dr.I.Hristenko, dr.J.Lejnieks, dr.B.Krūmiņa, dr.I.Mihailova, , dr.M.
Bukovskis,
Programmas virziena saturs:
Kursi:
1) Imunoloģija
2) Bērnu dermatoloģija
3) Pieaugušo dermatoloģija
4) Pneimonoloģija
5) Otolaringoloģija
6) Arodslimības un vides epidemioloģija
7) Bērnu alergoloģija
8) Pieaugušo alergoloģija
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāta semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklēšana, prakse klīnikā, ieskaišu nokārtošana,
sekmīga rezidentūras gala darba aizstāvēšana.
Pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski, zinātniski pētnieciskais kursa
gala darbs.
Programmas virziena apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU
Medicīnas fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi) vispārējā apmācība (mācību
ilgums 6 gadi), iegūts sertifikāts internās medicīnas specialitātē,
ftiziopneimonoloģijā, ģimenes medicīnā, pediatrijā, otorinolaringoloģijā,
dermatoveneroloģijā vai arodslimību specialitātē.

APAKŠPROGRAMMA ANESTEZIOLOĢIJA UN
REANIMATOLOĢIJA
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai anesteziologa un
reanimatologa specialitātē
Programmas direktors: Tālis Kauliņš,
Programmas kredītpunktu skaits: 230
Programmas anotācija
Piecgadīga studiju programma paredz teorētisko un praktisko zināšanu apguvi
anestezioloģijā un reanimatoloģijā.
Pirmais studiju gads ietver anatomiju, mikrobioloģiju, normālo un patofizioloģiju
anestezioloģijas un reanimatoloģijas aspektā, fizikas elementus;vispārējo ķirurģiju,
dzemdniecību un ginekoloģiju, iekšķīgās slimības, galvenokārt kardioloģiju,
anestezioloģiju un intensīvo terapiju.
Otrais studiju gads ietver:anestēziju ķirurģijas klīnikā, dzemdniecībā un ginekoloģijā,
ortopēdijā, oftalmoloģijā, otorinolaringoloģijā, angioķirurģijā, pediatrijā, vispārējā
intensīvā terapijā, neatliekamā terapijā.
Trešais studiju gads ietver anestēzijas un intensīvās terapijas īpatnības
subspecialitātēs anestēzijas un intensīvās terapijas īpatnības torakālā ķirurģijā,
anestēzijas un intensīvās terapijas īpatnības neiroķirurģijā dažādu diagnostisku
manipulāciju laikā.
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Ceturtais studiju gads ietver transfuzioloģiju, pacienu pirmsoperatīvo
sagatavošanu, anestēzijas īpatnības plastiskajā un mikroķirurģijā, anestēzijas īpatnības
zobārstniecībā un sejas žokļa ķirurģijā, anestēziju diagnostisko manipulāciju laikā,
endokrīnā ķirurģijā, anestēzijas īpatnības dienas stacionārā, dialīzi un detoksikācijas
metodes kā arī intensīvo terapiju toksikoloģijā.
Piektais studiju gads ietver anestezioloģijas īpatnības kardioķirurģijā,
anestēzijas un intensīvās terapijas īpatnības neonatoloģijā, transplantoloģijā, akūtu un
hronisku sāpju mazināšanas dienesta darba organizāciju, jaunu aktuālu tehnoloģiju
apguvi, pētnieciskā darba apguvi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80 % lekciju apmeklējums, obligāts semināru
apmeklējums, ieskaite par praktisko darbu klīnikā, aizstāvēts rezidentūras darbs un
saņemts pozitīvs vērtējums.
Programmas pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski pēc 2., 3. studiju
gada, valsts eksāmens, klīniski orientētais vai zinātniski pētnieciskais rezidentūras
gala darbs.
Programmas apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas
fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi).

APAKŠPROGRAMMA ASINSVADU ĶIRURĢIJA
Programmas nosaukums: asinsvadu ķirurģija
Programma paredzētA: ārsta kvalifikācijas iegūšanai asinsvadu ķirurga specialitātē
Programmas direktors: Dr.med., prof.. Dainis Krieviņš
Programmas kredītpunktu skaits: 230
Programmas anotācija: Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kuru zināšanu
līmenis ir atbilstošs Eiropas savienības valstu programmu prasībām. Dot:
profesionālās amata zināšanas asinsvadu ķirurģijā; pieredzi, prasmi, pierādīt
mūsdienīgu zināšanu nozīmi maģistrālo un perifēro asinsvadu saslimšanu, bojājumu
diagnostiku, medikamentozo un ķirurģisko ārstēšanu, profilaksi un rehabilitāciju.
Programmas virziena saturs:
Kursi:
1. Neinvazīvās asinsvadu izmeklēšanas metodes;
2. Invazīvā rentgenoangioloģija un radioloģija;
3. Specializētā reanimācija, intensīvā terapija, anestezioloģija;
4. Kardioķirurģija;
5. Aortoarterīts, kolagenozes, vaskulīti;
6. Koagulopātijas;
7. Asinsvadu ķirurģija;
8. Artēriju okludējošas patoloģijas;
9. Aneirismas;
10. Venozas sistēmas patoloģija;
11. Limfātiskas sistēmas patoloģija;
12. Infekcija asinsvadu ķirurģijā. Komplikācijas attālajā periodā. Atkārtotas
operācijas. Prognozes kritēriji;

13. Angioķirurģiskas palīdzības organizācija, problēmas juridiskie aspekti;
8

14. Multifokala ateroskeloze. Skrīninga sistēma. Cukura diabēts asinsvadu
ķirurģijā;
15. Asinsvadu komplicētie un kombinētie ievainojumi. Šķirošana masveida
ievainojumu gadījumos;
16. Moderna miniinvazīva edoskopiska ķirurģija. Endoprotezēšana. Embolizācija,
translumenālā angioplastika, stenta implantācija;
17. Maģistrālo vēnu, vārstuļu rekonstrukcijas iespējas. Ambulatorā fleboloģija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai: Pēc katra apmācības bloka iziešanas un
apmācības veikšanas tiek veikta individuāla teorētisko un praktisko jautājumu
mutiska pārbaude.
Katra semestra beigās tiek veikts pārbaudes seminārs rezidenta teorētiskajām un
praktiskajām zināšanām par semestrī apgūto mācību vielu.
Pēc pozitīva visu apmācības bloku pārbaužu un semestra pārbaužu darbu
novērtējuma, rezidents automātiski var turpināt mācības nākošajā mācību gadā.
Pēdēja rezidentūras gadā tiek veidots diplomdarbs par kādu no izvēlētām asinsvadu
ķirurģijas tēmām.
Pēc visu apmācības bloku un semestru pārbaužu pozitīva vērtējuma, pēc diplomdarba
sekmīgas aizstāvēšanas, rezidents tiek pielaists pie rezidentūras apmācības gala
pārbaudījuma.
Ja to nosaka likumdošana, tad rezidentūras gala eksāmens var tikt pielīdzināts
profesionālās sertifikācijas eksāmenam.
Programmas pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski, klīniski
orientētais vai zinātniski pētnieciskais rezidentūras gala darbs.
Programmas apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas
fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi), sertifikāta iegūšana pamata
specialitātē - ķirurģijā.

APAKŠPROGRAMMA DERMATOVENEROLOĢIJA
Programmas nosaukums: dermatoveneroloģija
Programma paredzēts: ārsta kvalifikācijas iegūšanai dermatologa un venerologa
specialitātē
Programmas direktors: Dr. hab.med, prof. Andris Rubins
Programmas kredītpunktu skaits: iegūstamais kredītpunktu skaits -142
Programmas anotācija: studiju programmas virziens dermatoveneroloģija paredz
trīsgadīgu teorētisko un praktisko apmācību kursu nesertificētiem ārstiem
dermatoveneroloģijas specialitātes iegūšanai, kas spēj kvalitatīvi veikt ādas, ādas
derivātu un gļotādas sistēmas aprūpi, kā arī seksuāli transmisīvo slimību diagnostiku,
diferenciāldiagnotiku un ārstēšanu.
Kursa studiju programmas laikā rezidentam pirmajā studiju gadā jāapgūst
teorētiskās zināšanas par ādu, tās derivātiem, gļotādu: anatomiju, histoloģiju,
patofizioloģiju. Jāapgūst ādas, tās derivātu un seksuāli transmisīvo slimību etioloģijas
un patoģenēzes teorijas, diagnostikas un ārstēšanas principi. Jāapgūst laboratorās,
klīniskās un funkcionālās diagnostikas iemaņas un rezultātu izvērtēšanu, kā arī
zināšanas imunoloģijā, alergoloģijā, iekšķīgajās slimībās, ķirurģijā, uroloģijā.
Otrajā studiju gadā rezidents apgūst infekcijas slimību simptomātiku, diagnostikas
metodes; AIDS slimnieku aprūpi; ģinekoloģiskās izmeklēšanas metodes, diagnostiku;
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psihoterapijas pamatprincipus un psihisko slimnieku aprūpi; neiroloģiskās
izmeklēšanas metodes, diagnostiku; endokrinopātijas, to izpausmes ādā, diagnostikas
metodes, ārstēšanu; fizikālās terapijas un staru terapijas pielietošanu; laboratorās
diagnostikas metodes specializētās iestādēs. Dermatoveneroloģijā jāapgūst
infekciozās ādas slimības, alergodermatozes, eritemoskvamozās dermatozes, bullozās
un iedzimtās ādas slimības, saistaudu slimību lokalizētās ādas formas; vielmaiņas
slimības ādā, prekankrozes, limfomas, sarkoidozes. Jāapgūst urogenitālo slimību
izmeklēšana metodes, diagnostiku, ārstēšanu; sifilisa klīniskās izpausmes, ārstēšanu,
slimnieku aprūpi.
Trešā apmācības gadā rezidents var uzsākt specializēties kādā no apakšspecialitātēm
dermatoveneroloģijā (kosmetoloģijā, specializētās dermatoloģiskās izmeklēšanas un
ārstēšanas metodēs, urogenitālās STS, sifilidoloģijā u.c.) sertificēta un apmācīttiesīga
dermatovenerologa uzraudzībā.
Trešā kursā rezidents izstrādā un aizstāv kursa darbu un kārto sertifikācijas eksāmenu,
iegūstot dermatovenerologa sertifikātu.
Programmas virziena saturs:
Kursi:
1) Dermatoloģija - propedeitika
2) Normālā ādas histoloģija
3) Ādas patohistoloģija
4) Imunoloģija
5) Alergoloģija
6) Iekšķīgās slimības
7) Ķirurģija
8) Uroloģija
9) Dermatoveneroloģija

10) Infekcijas slimības
11) Ginekoloģija
12) Psihiatrija, psihoterapija
13) Neiroloģija
14) Onkoloģija
15) Endokrinoloģija
16) Fizikālā un staru terapija
17) Laboratorā diagnostika

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāta semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklēšana, prakse klīnikā, ieskaišu nokārtošana,
sekmīga rezidentūras gala darba aizstāvēšana.
Programmas virziena pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un/vai mutiski,
klīniski orientētais vai zinātniski pētnieciskais rezidentūras gala darbs.
Programmas virziena apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU
Medicīnas fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi), prasme lasīt kādā no
svešvalodām (krievu, angļu, vācu), apgūta prasme strādāt ar datoru.

APAKŠPROGRAMMA DIAGNOSTISKĀ RADIOLOĢIJA
Programmas nosaukums: diagnostiskā radioloģija
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai radiologa diagnosta
specialitātē
Programmas direktors: dr. med, Pēteris Priedītis
Programmas kredītpunktu skaits: iegūstamais kredītpunktu skaits 186
Programmas anotācija:
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Radioloģijas rezidentūras programmas mērķis ir nodrošināt fundamentālo teorētisko
zināšanu un praktisko iemaņu apguvi par dažādām vizuālās diagnostiskas metodēm
pēc augstākās medicīniskās izglītības iegūšanas un sagatavot augsti kvalificētu
speciālistu - ārstu radiologu diagnostu. Kopējais studiju ilgums - 4 gadi, gadā 44
nedēļas, nedēļā 40 stundas. Studiju programma ietver vispārējo daļu, galvenās
diagnostiskās radioloģijas metodes un orgānu sistēmu radioloģiju.
Programmas saturs:
kursi
1. vispārējā radioloģija
2. muskuloskeletārā radioloģija
3. torakālā radioloģija
4. kardiovaskulārā radioloģija
5. konvenciālā uroradioloģija
6. abdominālā radioloģija
7. ultrasonogrāfija
8. galvas un kakla radioloģija
9. neiroradioloģija
10. bērnu diagnostiskā radioloģija
11. urogenitālā radioloģija
12. radionuklīdā radioloģija
13. radiācijas fizika
14. diagnostiskā radioloģija, ultrasonogrāija, darbs daudzprofilu ārstniecības
iestādē
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāts semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklējums, prakse klīnikā, sekmīgi aizstāvēts rezidentūras gala
darbs, zinātniskās literatūras analīze.
Programmas pārbaudes forma: Klīniski orientētais vai zinātniski pētnieciskais
rezientūras gala darbs, valsts eksāmens.
Programmas apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas
fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi).

APAKŠPROGRAMMA DZEMDNIECĪBA UN
GINEKOLOĢIJA
Programmas nosaukums: dzemdniecība un ginekoloģija
Programmas paredzēts: ārsta kvalifikācijas iegūšanai dzemdību speciālista un
ginekologa specialitātē
Programmas direktors: asoc.prof. I. Vīberga
Programmas kredītpunktu skaits: iegūstamais kredītpunktu skaits 230
Programmas anotācija: studiju programmas virziens paredz piecgadīgu
teorētisko un praktisko apmācību dzemdniecības un ginekoloģijas
specialitātes apgūšanai, kuru beidzot speciālists spēj veikt sieviešu
dzimumorgānu un krūšu dziedzeru slimību diagnostiku, profilaksi,
dzimumorgānu slimību konservatīvo un operatīvo terapiju, rehabilitāciju,
ieskaitot ginekoloģisko endokrinoloģiju un reprodukcijas problēmas;
normālo un pataloģisko grūtniecības novērošanu, dzemdību un
pēcdzemdību perioda vadīšanu, ieskaitot operatīvo dzemdību, kā arī
grūtnieču aprūpi un nedēļnieču aprūpi. Pēdējā studiju gadā rezidents
izstrādā un aizstāv rezidentūras gala darbu savā specialitātē.
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Programmas virziena saturs:
Kursi:
1. Citoloģija
2. Patoloģiskā anatomija
3. Laboratorā diagnostika
4. Medicīniskā ģenētika
5. Dermatoveneroloģija
6. Endokrinoloģija
7. Ambulatorā ginekoloģisku pacienšu un grūtnieču aprūpe.
8. Ultrasonogrāfija
9. Grūtniecības patoloģija
10. Ķirurģija
11. Dzemdniecība
12. Neonatoloģija
13. Ginekoloģija
14. Psihoterapija
15. Seksoloģija (androloģija)
16. Uroloģija
17. Onkoginekoloģija
18. Anestēzija dzemdniecībā un ginekoloģijā.
19. Dzemdību palīdzība augsta riska grūtniecēm
20. Operatīvā, ieskaitot endoskopiskā, ginekoloģija
21. Uroginekoloģija
22. Intensīvā terapija un reanimācija
23. Bērnu un pusaudžu ginekoloģija.
Programmas virziena vadītāji klīnikās: Maira Jansone
P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Dzemdniecības un ginekoloģijas klīnikas
vadītāja – programmas vadītāja P. Stradiņa KUS;
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāta semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklēšana, prakse klīnikā, ieskaišu nokārtošana,
sekmīga rezidentūras gala darba aizstāvēšana, praktisko manipulāciju nepieciešamā
skaita veikšana programmas apguves laikā.
Programmas virziena paŗbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski, klīniski
orientētais vai zinātniski pētnieciskais rezidentūras gala darbs
Programmas apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas
fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi), svešvalodu zināšanas

APAKŠPROGRAMMA ENDOKRINOLOĢIJA
Programmas nosaukums: endokrinoloģija
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai endokrinologa specialitātē
Programmas direktors: Prof. Valdis Pīrāgs
P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Endokrinoloģijas centra vadītājs.
Programmas kredītpunktu skaits: 142
Programmas anotācija
Nodrošināt padziļinātu fundamentālo teorētisko zināšanu un praktisko
iemaņu apguvi endokrinoloģijas specialitātē pēc augstākās medicīniskās
izglītības iegūšanas un sagatavot augsti kvalificētu speciālistu endokrīnajās un
vielmaiņas slimībās, atbilstoši Endokrinoloģijas specialitātes nolikumam, kurš
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spētu sniegt slimniekam augsti kvalificētu specializēto endokrinoloģisko
palīdzību un turpinātu attīstīt endokrinoloģijas zinātni.
Rezidentūra ilgst trīs gadus (142 nedēļas). Šajā laikā endokrinoloģijas rezidenti apgūst
zināšanas un praktiskās iemaņas visu Latvijā sastopamo endokrīno slimību
diagnostikā un ārstēšanā, kā arī papildina savas zināšanas par šo slimību etioloģiju un
patoģenēzi.
1. gadā rezidenti apgūst
 Endokrinoloģijā pielietojamās laboratorijas metodes
 Ultrasonogrāfiju, rentgenoloģisko, radioizotopās endokrīnās sistēmas
izmeklēšanas metodes
 Endokrīno dziedzeru histoloģioskās, citoloģiskās izmeklēšanas metodes
 Endokrīnoā oftalmoloģija
 Klīniskā endokrinoloģija
 Bērnu endokrinoloģija
2. gadā rezidenti apgūst
 Klīniskā endokrinoloģija
 Diabēta izraisītie ekstremitāšu asinsvadu un nervu bojājumi
 Cukura diabēta slimnieku apmācība
 Endokrīno slimnieku ambulatorā aprūpe
3. gadā rezidenti apgūst klīniskā pētījuma pamatus, specialitāti apmaiņas programmas
ietvaros ārvalstu klīnikā un Latvijā, aizstāv rezidentūras darbu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai 80% lekciju apmeklējums, obligāta semināru,
problēmdiskusiju nodarbību apmeklēšana, prakses, ieskaišu nokārtošana.
Programmas virziena pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski, klīniski
orientētais vai zinātniski pētnieciskais rezidentūras gala darbs.
Programmas virzeina apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU
Medicīnas fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi), iegūts sertifikāts internā
medicīnā vai pediatrijā

APAKŠPROGRAMMA FTIZIOPNEIMONOLOĢIJA
Programmas virziena nosaukums: ftiziopneimonoloģija
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai ftiziopneinomologa
specialitātē
Programmas direktors: Doc., Dr. med. V.Šiliņš
Programmas kredītpunktu skaits: - 98
Programmas anotācija: Pēcdiploma (rezidentūras) studiju programmas virziens
pneimonologa specialitātē paredz divgadīgu teorētisko un praktisko apmācību kursu
sertificētiem ārstiem internistiem
internās medicīnas apakšspecialitātē
ftiziopulmonologa kvalifikācijas iegūšanai, kuri spētu sniegt augsti kvalificētu
specializētu medicīnisko palīdzību plaušu slimniekiem. Programmas apguves rezultātā
ārstam jāspēj diagnosticēt pacienta elpošanas ceļu un ar tiem saistīto krūšu kurvja
orgānu slimības, izveidot pacienta ārstēšanas plānu, kā arī nodrošināt tā savlaicīgu
izpildi.
Pneimomonologam jāprot novērtēt ārējās vides faktoru nozīmīgumu slimības
attīstībā, prognozēt pacienta stāvokli tuvākā un tālākā nākotnē un savlaicīgi brīdināt par
sekām. Pneimonologam jāpārzina profilaktisko vakcināciju principi un pacientu
izolēšanas noteikumi, atbilstoši cilvēktiesību konvencijai.

13

Programmas virziena saturs:
Kursi:1) Klīniskā pulmonoloģija
2) Ambulatora pulmonoloģija
3) Bronhioskopija
4) Rentgendiagnostika
5) Rehabitoloģija
6) Klīniskā ftiziatrija
7) Torakālā ķirurģija
8) Plaušu funkcionālā diagnostika
9) Spirometrija
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāta semināru,
problēmdiskusiju nodarbību apmeklēšana, prakses, ieskaišu nokārtošana
Programmas virziena pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski, klīniski
orientētais vai zinātniski pētnieciskais kursa gala darbs.
Programmas virziena apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU
Medicīnas fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi),
iegūts sertifikāts internā medicīnā.

APAKŠPROGRAMMA GASTROENTEROLOĢIJA
Programmas nosaukums: gastroenteroloģija
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai gastroenterologa specialitātē
Programmas direktors: Dr. med., prof. A. Puķītis
Programmas kredītpunktu skaits: 142
Programmas virziena anotācija: Rezidentūra gastroeneteroloģijā ilgst 3 gadus ar
kopējo apjomu 44 nedēļas gadā un 40 stundas nedēļā.
Trīsgadīgas gastroenteroloģijas pēcdiploma studiju programmas mērķis ir
sagatavot speciālistu gremošanas orgānu slimībās atbilstoši
Latvijas
Gastroenterologu asociācijas prasībām 1 , kurš sniegtu slimniekiem augsti
kvalificētu gastroenteroloģisko palīdzību, ievērojot
pacienta tiesības un
koleģialitātes principus, ņemtu dalību pētnieciskajā darbā.
Pirmo gadu rezidents strādā internās klīnikas GEC terapijas nodaļās, papildus ir
jāapgūst funkcionālās diagnostikas metodes (barības vada, kuņģa pH-metrija; elpas
testi) – 48 kredīti.
Otrais gads ir rotācijas gads ar darbu dažādās klīnikās, institūtos un centros,
iepazīstoties ar subspecialitātēm un gūstot zināšanas citās specialitātēs.
Rekomendējamās galvenās klīnikas (nodaļas) un stažēšanās ilgumu nedēļās:
gastrointestinālā endoskopija (16 kredīti),
rentgenoloģiskā, datoru tomogrāfiskā, ultrasonogrāfiskā un radioizotopu diagnostika
(12 kredīti),
abdominālā ķirurģija (6 kredīti),
infekcijas slimības (4 kredīti),
onkoloģija (4 kredīti),
gremošanas orgānu morfoloģija ( 2 kredīti) Patoloģijas institūtā.
Trešajā apmācības gadā rezidents strādā GEC kūrējot terapijas nodaļās, pieņem 2
reizes nedēļā ambulatoros pacientus, kā arī izmeklējot (asistējot) savus un citus
slimniekus endoskopiski, pH metriski, sonogrāfiski u. c.. – 44 kredīti.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāta semināru,
problēmdiskusiju, nodarbību apmeklēšana,
prakses, ieskaišu nokārtošana,
endoskopiskās izmeklēšanas tehnikas apguve, rezidentūras gala darba sekmīga
aizstāvēšana.
Programmas pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski, klīniski
orientētais vai zinātniski pētnieciskais kursa gala darbs.
Programmas apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas
fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi), ietverot anatomijas un histoloģijas
kursu, internās medicīnas kursu un iegūts sertifikāts interno slimību specialitātē vai
pediatrijā un/vai gastrointestinālajā endoskopijā (vēlama arī 2 gadu patstāvīga darba
prakse kādā no šīm nozarēm). Angļu valodas prasme (sarunu un speciālās literatūras
lasīšanai), iemaņas darbā ar datoru.

APAKŠPROGRAMMA ĢIMENES MEDICĪNA
Programmas nosaukums: Ģimenes medicīna
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai ģimenes jeb vispārējās
prakses ārsta specialitātē
Programmas direktors: dr. L. Kozlovska
Programmas kredītpunktu skaits: – 142
Programmas anotācija: Profesionālās studiju programmas virziens ģimenes
(vispārējās prakses) ārsta specialitātē paredz trīsgadīgu teorētisko un praktisko
apmācību kursu nesertificētiem ārstiem ģimenes (vispārējās prakses) ārsta
specialitātes iegūšanai, lai sniegtu medicīnisko palīdzību atbilstoši ģimenes ārsta
kompetences līmenim, nodrošinātu pastāvīgu, ilgstošu, nepārtrauktu un vispusīgu
pacienta un viņa ģimenes locekļu primāro veselības aprūpi, nodrošinātu un
koordinētu pacienta veselības aprūpi citos veselības aprūpes līmeņos, spētu uztvert
pacienta lūgumu pēc palīdzības neatkarīgi no pacienta dzimuma, vecuma, tautības,
reliģijas, veselības un sociālā stāvokļa un citiem faktoriem, spētu noskaidrot pacienta
veselības problēmas, izveidot pacienta ārstēšanas plānu un nodrošināt tā
savlaicīgu izpildi, būtu apguvuši komandas darba principu, lai varētu konsultēties ar
citiem veselības aprūpes speciālistiem un palīdzēt tiem nodrošināt pacienta veselības
aprūpi.
Programmas virziena saturs:
Kursi:
1. ģimenes medicīna
2. personas, ģimenes un sabiedrības veselība
3. internā (klīniskā) medicīna
4. mātes un bērna veselība
5. neatliekamā medicīniskā palīdzība
6. ķirurģija un ambulatorā ķirurģija
7. pusaudžu veselība
Programmas virziena apguves priekšnosacījumi : Līdzdiploma izglītība LU
Medicīnas fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi )
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāta semināru,
problēmdiskusiju nodarbību apmeklēšana, prakses, ieskaišu nokārtošana,
rezidentūras gala darba sekmīga aizstāvēšana
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Programmas virziena pārbaudes forma: eksāmens, klīniski orientētais vai
zinātniski pētnieciskais kursa gala darbs.

APAKŠPROGRAMMA INTERNĀ MEDICĪNA
Programmas nosaukums: internā medicīna
Programma paredzētA: ārsta kvalifikācijas iegūšanai internista
specialitātē
Programmas direktors: Prof. Valdis Pīrāgs
Programmas kredītpunktu skaits: iegūstamais kredītpunktu skaits 142
Programmas anotācija: Trīsgadīgs rezidentūras programmas virziens internā
medicīnā paredz teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu padziļinātu apguvi internās
medicīnas specialitātē pēc augstākās medicīniskās izglītības iegūšanas un, atbilstoši
internista specialitātes nolikumam, sagatavot speciālistu, kurš spēj veikt infekciozas,
neinfekciozas, toksiskas, neoplastiskas, alerģiskas, imunoloģiskas, metaboliskas un deģeneratīvas
ģenēzes sirds un asinsvadu, elpošanas, gremošanas orgānu, nieru un urinceļu, locītavu
un balsta aparāta, iekšējās sekrēcijas orgānu, limfas un asinsrades orgānu slimību
diagnostiku, profilaksi un terapiju.
Pēdējā gadā rezidents gatavo tematisku rezidentūras gala darbu.
Programmas virziena saturs:
Kursi:
1. kardioloģija
10. endokrinoloģija
2. ftiziopneimonoloģija
11. reimatoloģija
3. gastroeneteroloģija
12. onkoloģija
4. neiroloģija
13. ambulatorā prakse
5. reanimācija un intensīvā terapiija
14. dermatoveneroloģija
6. psihoterapija
15. grūtnieču patoloģija
7. hematoloģija
8. infekciju slimības
16. internā medicīna - daudzprofilu
9.
vēdera dobuma ķirurģija
stacionārā
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāts semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklējums, prakse klīnikā, sekmīgi aizstāvēts rezidentūras gala
darbs.
Programmas virziena pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski, klīniski
orientētais vai zinātniski pētnieciskais rezidentūras gala darbs.
Programmas virziena apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas
fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi).

APAKŠPROGRAMMA KARDIOLOĢIJĀ
Programmas nosaukums: kardioloģija
Programma paredzēta: Kardiologa kvalifikācijas iegūšanai, specialitātes kods – P
52
Programmas direktors: Dr. med. Andrejs Ērglis
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LU Medicīnas fakultātes asociētais profesors
P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs
LU Latvijas Kardioloģijas zinātniskā institūta direktors
Programmas kodirektori:
Dr. med. Andrejs Kalvelis,
RSU Iekšķīgo slimību katedras profesors,
Medicīnas nozares kardioloģijas apakšnozares profesors
Dr. med. Gustavs Latkovskis,
LU Medicīnas fakultātes docents,
LU Latvijas Kardioloģijas zinātniskā institūta vadošais pētnieks,
P. Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra kardiologs

Programmas kredītpunktu skaits: iegūstamais kredītpunktu skaits: 176 (132 par trīs
gadiem)
Programmas anotācija:
Rezidentūras programmu kardioloģijā kopīgi nodrošina Latvijas Universitātes
Medicīnas fakultātes un Rīgas Stradiņa Universitātes Ārstniecības fakultātes mācību
spēki. Programmas mērķis ir sagatavot rezidentu kardiologa specialitātes apgūšanai
un kardiologa sertifikāta iegūšanai. Pēcdiploma profesionālās studiju programmas
kopējais ilgums kardioloģijas specialitātē ir:
1. četri gadi vai
2. trīs gadi (otrais, trešais un ceturtais apmācības programmas gads), ja pretendents
atbilst vienam no tālāk minētajiem kritērijiem:
a. ir pabeigta internistu rezidentūra vai ir derīgs internista sertifikāts,
b. ir izieta pirmā gada apmācība internistu rezidentūras programmā un uzņemšanas
komisija atzīst, ka ir izpildītas kardioloģijas rezidentūras programmas pirmā
mācību gada prasības,
c. pretendentiem ar derīgiem sertifikātiem citās specialitātēs (ģimenes ārsts,
neatliekamās palīdzības ārsts, reanimatologs-anesteziologs), ja Latvijas
Kardiologu biedrības valde rakstiski atļauj sākt mācības ar otro mācību gadu.
3. pārejas periodā līdz 2013. gadam atsevišķos gadījumos tiek akceptēta divu gadu
mācību programma (pēc programmas direktora sastādīta individuāla mācību
plāna).
a. pretendentiem, kas ir pabeiguši internistu rezidentūru vai ir sertificēti internisti
un ir guvuši vismaz viena gada pieredzi kardioloģijā atsevišķos gadījumos ar
uzņemšanas komisijas lēmumu pārejas perioda laikā var tikt uzņemti divu gadu
programmā (pēc programmas direktora sastādīta individuāla mācību plāna).
Pirmajā mācību gadā tiek apgūts vispārīgās internās un neatliekamās medicīnas
kurss. Pirmā gada programmu īstenojošā ārstniecības iestāde ir Paula Stradiņa
Klīniskā universitātes slimnīca un Rīgas Austrumu slimnīca. Ar programmas
vadītāja akceptu atsevišķus ciklus ir pieļaujams iziet arī citās klīniskās mācību
bāzēs. Šai laikā rezidents apgūst specialitātē izmantojamo diagnostikas metožu
pielietošanas indikācijas, izpildes metodes un tehniku.
Otrā, trešā un ceturtā gada izglītības programmu īstenojošā ārstniecības iestāde ir Paula Stradiņa Klīniskā
universitātes slimnīca. Ar programmas vadītāja akceptu atsevišķus ciklus ir pieļaujams iziet arī citās klīniskās mācību bāzēs
(Rīgas Austrumu slimnīca u.c.). Ceturtā mācību gada laikā rezidents var uzsākt specializāciju vienā no kardioloģijas
apakšspecialitātēm (invazīvā kardioloģija, aritmoloģija, attēlu diagnostika).

Programmas saturs:
Kursi:
Pirmajā mācību gadā (tikai četru gadu kursā):
 Endokrinoloģija (6 kredītpunkti)
 Nefroloģija (6 kredītpunkti)
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Gastroenteroloģija (6 kredītpunkti)
Reanimatoloģija (8 kredītpunkti)
Pneimonoloģijā (6 kredītpunkti)
Reimatoloģijā (4 kredītpunkti)
Neiroloģija (4 kredītpunkti)
Hematoloģija (4 kredītpunkti)

Otrajā, trešajā un ceturtajā mācību gadā:
 Hroniska sirds patoloģija (20 kredītpunkti)
 Neatliekamā kardioloģija un intensīvā terapija (24 kredītpunkti)
 Agrīnā rehabilitācija pēc akūtas kardiālas patoloģijas (16 kredītpunkti)
 Neinvazīvā attēlu diagnostika un funkcionālā diagnostika (20 kredītpunkti)
 Sirds kateterizācija un invazīvā kardioloģija (22 kredītpunkti)
 Aritmoloģija un elektrofizioloģija (16 kredītpunkti)
 Sirds ķirurģija (6 kredītpunkti)
 Kardioreanimācija (6 kredītpunkti)
 Zinātniskais darbs, statistikas pamati, Laba klīniskā prakse un diplomdarba
sagatavošana (2 kredītpunkti)
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Prasībām atbilstošs praktiskais darbs klīniskā
mācību bāzē; lekciju, semināru, problēmdiskusiju nodarbību apmeklēšana.
Programmas pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski. Klīniski orientēts
vai zinātniski pētniecisks rezidentūras diplomdarbs.
Programmas apguves priekšnosacījumi:
Četru gadu kursam (viens gads internā medicīna + trīs gadi kardioloģija):
 līdzdiploma izglītība (ārsta grāds) LU Medicīnas fakultātē vai RSU
Ārstniecības fakultātē (mācību ilgums 6 gadi), vai citas valsts augstskolā
iegūts ārsta diploms, kas tiek atzīts Latvijas valstī.
Trīs gadu kursam (trīs gadi kardioloģija - otrais, trešais un ceturtais apmācības
programmas gads):
 iepriekšējā punktā minētie noteikumi un
 pretendents atbilst vienam no minētajiem kritērijiem:
a. derīgs sertifikāts internā medicīnā vai
b. ir pabeigta internistu rezidentūra, ko apliecina diploms, vai
c. ir izieta internistu rezidentūras programmas pirmā mācību gada
programma un uzņemšanas komisija atzīst, ka ir izpildītas
kardioloģijas rezidentūras programmas pirmā mācību gada prasības,
vai
o pretendentiem ar derīgiem sertifikātiem citās specialitātēs (ģimenes
ārsts, neatliekamās palīdzības ārsts, reanimatologs-anesteziologs), ja
Latvijas Kardiologu biedrības valde rakstiski atļauj sākt mācības ar
otro mācību gadu.
Divu gadu kursam (divi gadi kardioloģijā) pārejas periodā līdz 2013. gadam:
 pretendents, kas ir pabeidzis internistu rezidentūru vai ir sertificēts internists
un ir guvis vismaz viena gada pieredzi kardioloģijā atsevišķos gadījumos ar
uzņemšanas komisijas lēmumu pārejas perioda laikā var tikt uzņemts divu
gadu programmā (pēc programmas direktora sastādīta individuāla mācību
plāna).

APAKŠPROGRAMMA ĶIRURĢIJA
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Programmas nosaukums: ķirurģija
Programma paredzētA: ārsta kvalifikācijas iegūšanai ķirurga specialitātē
Programmas direktors: Prof. Māris Mihelsons.
Programmas kredītpunktu skaits: iegūstamais kredītpunktu skaits 230
Programmas anotācija: Piecgadīga rezidentūras programma ķirurģijā ar padziļinātu
teorētisko apmācību un praktisko darba iemaņu apguvi, kas nepieciešama ķirurga
specialitātei, apmācīttiesīgās medicīnas iestādēs piedaloties diagnostiski –
ārstnieciskos procesos, operācijās, dežūrās, ķirurģiskā blokā ietilpstošo klīnisko
nodaļu darbā, slimnieku klīniskos iztirzājumos, ārstu konferencēs. Pirmajā un otrajā
mācību gadā rezidents apgūst un papildina teorētiskās zināšanas un praktiskās
metodes vispārējā ķirurģijā,
proktoloģijā, traumatoloģijā un ortopēdijā,
anestezioloģijā un reanimatoloģijā, uroloģijā, neiroķirurģijā, angioķirurģijā,
ginekoloģijā un dzemdniecībā, torakālajā ķirurģijā, onkoloģijā, bērnu ķirurģijā, sejas,
žokļa un plastiskajā ķirurģijā.
Trešajā, ceturtajā un piektajā gadā sertificēta apmācīttiesīga ārsta vadībā
rezidents izpilda ārsta palīga darbu pamatspecialitātes (ķirurģijas) nodaļās. Rezidents
sertificēta ķirurga vadībā ārstē ķirurģijas nodaļas slimniekus, sākot ar izmeklēšanas
plānu un tā īstenošanu, asistē operācijās, veic patstāvīgi operācijas un nodrošina
pēcoperācijas terapiju. Rezidentam obligātas 3 dežūras mēnesī.
Pēdējā gadā rezidents gatavo tematisku rezidentūras gala darbu, kas vērtējams
ar 10 kredītpunktiem.
Programmas virziena saturs:
Kursi:
1. vispārējā ķirurģija
9. torakālā ķirurģija
2. proktoloģija
10. traumatoloģija un ortopēdija
3. bērnu ķirurģija
11. onkoloģija
4. ginekoloģija
12. sejas un žokļu ķirurģija
5. dzemdniecība
13. anestezioloģija un reanimatoloģija
6. uroloģija
14. praktiskais darbs ķirurģijā
7. neiroķirurģija
8. asinsvadu ķirurģija
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāts semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklējums, prakse klīnikā, sekmīgi aizstāvēts rezidentūras gala
darbs.
Pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski, klīniski orientētais vai zinātniski
pētnieciskais kursa gala darbs.
Programmas virziena apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU
Medicīnas fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi).

KRŪŠKURVJA (TORAKĀLĀ) ĶIRURĢIJA
Programmas nosaukums: krūškurvja ( torakālā) ķirurģija
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai krūškurvja (torakālās)
ķirurģijas specialitātē
Programmas virziena direktors: Dr. Med. J. Baško
P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Torakālās ķirurģijas centra vadītājs
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Programmas virziena kredītpunktu skaits: – 230 (vai 142 pēc vispārējās ķirurģijas
programmas apguves)
Programmas virziena anotācija: Krūšu kurvja ķirurģijas rezidentūras programmas
virziena mērķis ir nodrošināt fundamentālo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu
apguvi torakālās ķirurģijas specialitātē pēc augstākās medicīniskās izglītības
iegūšanas un divgadīga rezidentūras kursa beigšanas vispārīgā ķirurģijā un, atbilstoši
torakālās ķirurģijas specialitātes nolikumam, sagatavot speciālistu, kurš spēj
slimniekam sniegt augsti kvalificētu neatliekamu vai specializētu ķirurģisko
palīdzību torakālo bojājumu gadījumos, spēj novērtēt krūšu kurvju sienas, plaušu,
diafragmas, videnes, barības vada saslimšanas etioloģiju, patoģenēzi, spēj veikt
vispārējo diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju, būtu spējīgi
veikt zinātniskus pētījumus torakālās ķirurģijas specialitātē.
Programmas virziena saturs:
Kursi:
1) Plaušu fizioloģija
2) Pulmonoloģija
3) Rentgenoloģija
4) Invazīvā rentgenoloģija
5) Bronholoģija
6) Bērnu torakālā ķirurģija
7) Plaušu TBC ķirurģija
8) Specializētā reanimatoloģija
9) Torakālā ķirurģija
Prasības kredītpunktu iegūšanai 80% lekciju apmeklējums, obligāts semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklējums, prakse klīnikā, sekmīgi aizstāvēts rezidentūras gala
darbs.
Pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski, klīniski orientētais vai zinātniski
pētnieciskais kursa gala darbs.
Apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas fakultātē vai RSU
Medicīnas fakultātē (6 gadi).

APAKŠPROGRAMMA NEFROLOĢIJA
Programmas nosaukums: nefroloģija
Programma paredzētA: ārsta kvalifikācijas iegūšanai nefrologa specialitātē
Programmas virziena direktors: Dr. med., prof. Aivars Pētersons, P.Stradiņa
klīniskās universitātes slimnīcas Nefroloģijas centra
vadītājs
Programmas kredītpunktu skaits: 142
Programmas anotācija: nefroloģijas virziena mērķis ir nodrošināt nefroloģijas
specialitātei nepieciešamo fundamentālo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu
apguvi, lai ārsti pēc programmas beigšanas spētu kvalitatīvi veiktu gan ambulatorisko,
gan stacionāro ārstniecisko darbību un iegūtu gatavību veikt vai turpināt zinātnisko
darbību specialitātē
Programmas saturs (pamatkursi):
1) klīniskā nefroloģija un hipertensija;
2) peritoneālā dialīze;
3) hemodialīze un nepārtrauktās metodes;
4} nieru transplantācija;
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5) ANM un HNS slimnieku konsultēšana;
6) bērnu nefroloģija;
7) nieru patomorfoloģija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāts semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklējums, prakse klīnikā, sekmīgi aizstāvēts rezidentūras gala
darbs.
zinātniskās literatūras analīze.
Programmas virziena pārbaudes forma:
1) veikto praktisko manipulāciju un darbu pieraksta pārbaude,
2) eksāmens rakstveidā un/vai mutiski,
3) klīniski vai teorētiski orientēts pētnieciskais rezidentūras gala darbs.
Programmas apguves priekšnosacījumi:
1) LU Medicīnas fakultāte vai RSU Medicīnas fakultāte (mācību ilgums 6 gadi),
2) ārsta internista sertifikāts
3) brīva latviešu valodas prasme.

APAKŠPROGRAMMA NEIROĶIRURĢIJA
Programmas nosaukums: neiroķirurģija
Programma paredzēt: ārsta kvalifikācijas iegūšanai neiroķirurga specialitātē
Programmas direktors: Dr.h.med., prof. Igors Aksiks,
Programmas kredītpunktu skaits: 274
Programmas anotācija: neiroķirurģijas
rezidentūras programmas mērķis ir
nodrošināt padziļinātu fundamentālo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi
galvaskausa un galvas smadzeņu traumu, mugurkaulāja un muguras smadzeņu traumu
un to seku diagnostikā un ārstēšanā, centrālās nervu sistēmas asinsrites traucējumu
diagnostikā un ārstēšanā, nervu sistēmas audzēju un audzēja viedīgu procesu,
hidrocefālijas, diagnostikā un ārstēšanā, perifērās un veģetatīvās nervu sistēmas
slimību diagnostikā un ārstēšanā, epilepsijas un iedzimtu centrālās nervu sistēmas
attīstības traucējumu ārstēšanā, kā arī rehabilitācijā.
. Programmas virziena saturs:
Kursi:
1) neiroķirurģija
2) neiroloģija
3) reanimācija
4) neirooftalmoloģija,
5) rentgenoloģija
6) sejas, mutes žokļa ķirurģija
7) psihiatrija
8) rehabilitoloģija
9) LOR
10) neiropatoloģija
Prasības kredītpunktu iegūšanai: lekcijas stundas, praktiskie darbi stundas,
semināri stundas.
Pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski, klīniski orientētais vai zinātniski
pētnieciskais kursa gala darbs.
Apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas fakultātē vai RSU
Medicīnas fakultātē (6 gadi), pabeigts divgadīgs rezidentūras kurss vispārīgā ķirurģijā
.
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APAKŠPROGRAMMA NEONATOLOĢIJA
Programmas nosaukums: neonatoloģija
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai neonatologa specialitātē
Programmas direktors: LU prof. E.Biķis,
Programmas kredītpunktu skaits: 98
Programmas anotācija
Rezidenta apmācības programma paredz divgadīgu teorētiski – praktisko
kursu pediatrijā sertificētiem ārstiem neonatologa subspecialitātes iegūšanai, lai
sniegtu augsti kvalificētu specializētu medicīnisko palīdzību jaundzimušajiem.
Apmācības ilgums ir divi gadi, 44 kalendārās nedēļas katrā gadā, ar kopējo
slodzi 40 stundas nedēļā, kas dod 1 (vienu) kredītpunktu.Tādējādi divu gadu
programmas apguve dod 88 kredītpunktus. Papildus kredītpunktus dod asociācijas
sēžu apmeklēšana (1 kredītpunkts) vai ziņojuma sniegšana (2 kredītpunkti) semināros,
konferencēs un 10 kredītpunktus dod rezidentūras darba aizstāvēšana.
Pirmajā apmācības gadā apgūst:
Jaundzimušā izmeklēšanas pamatmetodes, speciālās diagnostikas un ārstēšanas
metodes, to teorētiski – praktisko apgūšanu un pamatojumu.
Praktisko iemaņu pilnveidošana neonatālā, klīniskā praksē.
Ultrasonogrāfijas, Rtg izmeklējumu novērtēšanu (ar iespējamu metožu praktisku
apguvi), kā arī asins gāzu datu ieguvi un interpretāciju, veicot klīnisko darbu.
Speciālās literatūras analīzi un atreferēšanu.
Otrajā apmācības gadā apgūst:
1. Klīniskā prakse dzemdību, jaundzimušo fizioloģijas un intensīvās terapijas
nodaļās.
2. Ambulatorā prakse bijušo pacientu retrospektīvā novērošanā un novērtēšanā,
rehabilitācijā.
3. Jaundzimušā reanimācijas pasākumu perfekta apguve.
4. Jaunāko literatūras avotu apguve un atreferēšana.
5. Gala darba tēmas izvēle, datu, klīnisko piemēru atlase, veiktā analīze, gala darba
aizstāvēšana.
Rezidentūras gala darbs ietver izstrādātu, teorētiski un klīniski pamatotu, praktiski
izmantojamu, jebkuras tēmas, vēlams konkrētā brīdī aktuālas, neonatālās aprūpes,
slimības pētījumu un jaunu secinājumu, ierosinājumu aprakstu Latvijas statistisko
rādītāju kontekstā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāts semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklējums, prakse klīnikā, sekmīgi aizstāvēts rezidentūras gala
darbs,
zinātniskās literatūras analīze.
Programmas pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski, klīniski orientētais
vai zinātniski pētnieciskais rezidentūras gala darbs.
Programmas apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas
fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi), iegūts sertifikāts pediatrijā.
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APAKŠPROGRAMMA OFTALMOLOĢIJA
ProgrammaS nosaukums: oftalmoloģija
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai oftalmologa specialitātē
Programmas direktors: Dr. med. Ieva Trēziņa, dr. med. Tamāra Petrova
Programmas kredītpunktu skaits: 186
Programmas anotācija: Pēcdiploma (rezidentūras) studiju programma oftalmoloģijā
paredz četrgadīgu teorētisko un praktisko apmācību kursu nesertificētiem ārstiem
oftalmologa specialitātes iegūšanai un sertifikācijas eksāmena nokārtošanai, kurš
spētu kvalitatīvi veikt acs un redzes sistēmas aprūpi un acs slimību konservatīvo un
ķirurģisko ārstēšanu, apmācīt refrakcijas anomāliju korekciju.
Programmas virziena saturs:
Kursi:
1.
Diagnostiskās metodes
10.
Vitreoretinālā patoloģija
2.
Acs priekšējo daļu patoloģija
11.
Neirooftalmoloģija
3.
Katarakta, glaukoma
12.
Oftalmoendokrinoloģija
4.
Tīklenes un redzes nervu slimības
13.
Onkooftalmoloģija
5.
Acs traumas
14.
Reimatoloģija
6.
Ambulatorā oftalmoloģija
15.
Sejas – žokļu ķirurģija
7.
Refrakcija un kontaktlēcas
16.
Hematoloģija
8.
Ambulatorā ķirurģija
17.
Neiroloģija
9.
Bērnu oftalmoloģija
18.
Endokrinoloģija
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāts semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklējums, prakse klīnikā, sekmīgi aizstāvēts rezidentūras gala
darbs, zinātniskās literatūras analīze.
Programmas apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas fakultātē
vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi)

APAKŠPROGRAMMA ONKOLOĢIJA - ĶĪMIJTERAPIJA
Programmas nosaukums: onkoloģija - ķīmijterapija
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai onkologa - ķīmijterapeita
specialitātē
Programmas direktors: dr. G. Purkalne, dr. Ž. Zvirbule
Programmas kredītpunktu skaits: 230
Programmas anotācija: Pēdējos gados strauji attīstījušās medicīniskās tehnoloģijas
un iegūtas zināšanas par vēža šūnu bioloģiju, kas ietekmējis ģenētikas attīstību, vēža
skrīningu, agrīnu diagnostiku un ārstēšanu. Šie sasniegumi veicinājuši
multidisciplināru pieeju ļaundabīgu audzēju ārstēšanā un nepieciešamību izstrādāt
vienotu apmācības programmu.
Apmācības programma balstīta uz ESMO/ASCO Darba grupas Kopējo pamata
programmu medikamentozajā onkoloģijā (Global Core Curriculum in Medical
Oncology), kas apstiprināta 2004. gadā.
Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kuru zināšanu līmenis ir atbilstošs
Eiropas Onkologu Ķīmijterapeitu biedrības (European Society of Medical Oncology,
ESMO) un Amerikas Klīniskās Onkoloģijas biedrības (American Society of Clinical
Oncology, ASCO) izstrādātajām prasībām audzēju medikamentozai terapijai.
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Pirmajā un otrajā mācību gadā tiek apgūta internā medicīna atbilstoši pēcdiploma
apmācības programmai internajā medicīnā. Šajā laikā rezidents apgūst iekšķīgo
slimību diagnostiku un diferenciālo diagnostiku, ārstēšanas metodes un pielietojamās
tehnoloģijas. Praktiskā darbā piedalās pacientu ārstēšanā un aprūpē gan stacionāra
nodaļās, gan ambulatori, piedalās klīniskās konferencēs un zinātniskās sanāksmēs. No
3. – 5. gadam tiek apgūtas onkoloģijas un ķīmijterapijas disciplīnas;
Programmas saturs:
Kursi:
1. – 2. gads – atbilstoši internās medicīnas virzienam.
3. gads:
1. Ļaundabīgo audzēju bioloģija, imunoloģija ( 4 kredīti);
2. Ļaundabīgo audzēju etioloģija, epidemioloģija, skrīnings un profilakse (4 kredīti);
3. Ļaundabīgo audzēju patoloģija, laboratorijas medicīna, molekulārā bioloģija (4
kredīti);
4. Ļaundabīgo audzēju stadijas noteikšanas procedūra (2 kredīti);
5. Ļaundabīgo audzēju terapija: ķirurģiskā ārstēšana, staru terapija, ārstēšana ar
pretvēža līdzekļiem (8 kredīti);
6. Uzturošā un paliatīvā aprūpe (8 kredīti);
7. Psihosociālie vēža aspekti, pacientu izglītošana, bioētika, juridiskie un ekonomiskie
jautājumi (8 kredīti);
8. Rehabilitācija (8 kredīti)
4. gads:
1. Plaušu vēzis un mezotelioma (8 kredīti);
2. Gastrointestinālie audzēji (8 kredīti);
3. Ļaundabīgi ginekoloģiski jaunveidojumi (8 kredīti);
4. Krūts vēzis (8 kredīti);
5. Uroģenitālie ļaundabīgie audzēji (8 kredīti);
6. Galvas un kakla audzēji (4 kredīti).
5. gads:
1. Hematoloģiskas ļaundabīgās slimības (8 kredīti);
2. Sarkomas, ādas vēži un endokrīnie vēži (4 kredīti);
3. Ļaundabīgi centrālās nervu sistēmas un nezināmas primāras lokalizācijas audzēji (4
kredīti);
4. Bērnu onkoloģija (4 kredīti);
5. Klīniskā izpēte un statistika (8 kredīti);
6. Biežāk sastopamo vēža formu diagnostika un ārstēšana (12 kredīti);
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Pēc katra apmācības bloka iziešanas un apmācības veikšanas tiek veikta individuāla
teorētisko un praktisko jautājumu mutiska pārbaude.
Katra semestra beigās tiek veikts pārbaudes seminārs rezidenta teorētiskajām un
praktiskajām zināšanām par semestrī apgūto mācību vielu.
Pēc pozitīva visu apmācības bloku pārbaužu un semestra pārbaužu darbu
novērtējuma, rezidents automātiski var turpināt mācības nākošajā mācību gadā.
Pēdēja rezidentūras gadā tiek veidots diplomdarbs par kādu no izvēlētām tēmām
medikamentozā onkoloģijā.
Pēc visu apmācības bloku un semestru pārbaužu pozitīva vērtējuma, pēc diplomdarba
sekmīgas aizstāvēšanas, rezidents tiek pielaists pie rezidentūras apmācības gala
pārbaudījuma.
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Programmas pārbaudes forma: eksāmens rakstveida’un mutiski, rezidentūras gala
darbs.
Programmas apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas
fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi).

APAKŠPROGRAMMA OSTEOPĀTIJA
Programmas nosaukums: osteopātija
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai osteopāta specialitātē
Programmas direktors: dr. A. Zemītis, A.Jašinskas
Programmas kredītpunktu skaits: 90
Programmas anotācija: Osteopātija ir medicīnas nozare, kas balstīta uz tradicionālās
medicīnas zināšanu pamatiem, kuras nepieciešams papildināt zināšanas orgānu
specifiskā fizioloģijā, biomehānikā, savstarpējā orgānu ietekmē.
Kaulu - muskuļu sistēma, kraniosakrālā sistēma, fasciālā, viscerālā sistēmas darbojas
pēc noteiktiem biomehānikas principiem kopā ar citām orgānu sistēmām. Notiek šo
sistēmu mijiedarbība.
Osteopātija lielu nozīmi piešķir iekšējo orgānu funkcionālai mijiedarbībai arī to
likumsakarībām.
Studiju laikā 3 gados iegūst osteopātiskās teorijas un prakses iemaņas specifiskā
osteopātisko problēmu izpētē , palpācijā, organisma specifiskā manuālā ārstēšanā un
organisma ārstēšanas metodoloģijā.
Programmas virziena saturs:
Kursi:
1. Osteopātijas ievadkurss (30 kredītpunkti)
1) osteopātijas koncepcija un filozija
2) strukturālā osteoātija
3) kraniālā osteopātija
4) neiroveģetatīvā osteopātija
5) miofasciālā osteopātija
6) osteopātiskā diagnostika
7) osteopātiskā radioloģija
8) pētnieciskais darbs, darbs ar literatūru
2. Lokālo disfunkciju diagnostika, korekcijas, to metodoloģija osteopātijā.
1) somatovisCerālās un viscerosomatiskās disfunkcijas koncepcijas. 3
diafragmas
2) strukturālā osteopātija
3) kraniālā osteopātija
4) neiroveģetatīvā osteopātija
5) embrioloģija, histoloģija
6) miofasciālā osteopātija
7) ārstnieciskā fizkultūra
3. Osteopātija - nobeiguma kurss, viscerālās terapijas, osteopātiskās terapijas
metodoloģijas apguve.
1) viscerālā osteopātija, osteopātiskā diagnostika un ārstēšana
2) limfatiskā sistēma, ārstēšanas metodoloģija
3) kraniālā osteopātija, ārstēšanas metodoloģija
4) neiroveģetatīvā osteopātija, ārstēšanas metodoloģija
5) padiatrija, osteopātiskā diagnostika un ārstēšana
6) neiroloģija, osteopātiskā diagnostika un ārstēšana.
7) stomatoloģija, ortodontija
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8) osteopātiskā pieeja dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās. Multiplu
traumu pacientu ārstēšana
9) Posturoloģija
10) Osteopātiskā metodoloģija. Dažādu elementu osteopātiskā koncepcija, kas
ļauj veidot , dif . diagnozi starp traumatisku, viscerālu vai emocionālu bojājumu.
11. Radioloģija viscerālajā osteopātijā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Lekciju, praktisko nodarbību apmeklējums 75 % obligāts,
Obligāta ieskaite par katru iepriekš apgūto tēmu.
Katra kursa gala eksāmens –
rakstveida teorijas pārbaude,
mutiska teorijas pārbaude,
praktisko iemaņu pārbaude,
izpētes darba izstrādāšana, aizstāvēšana.
Programmas virziena pārbaudes forma: eksāmens rakstveidā un mutiski,
rezidentūras gala darbs.
Programmas virziena apguves priekšnosacījumi: ārsta speciālista sertifikāts
APAKŠPROGRAMMA OTORINOLARINGOLOĢIJA
Programmas nosaukums: otorinolaringoloģija
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai otorinolaringologa specialitātē
Programmas direktors: dr. K. Peksis, LU MF Lektors
Programmas kredītpunktu skaits: 186
Programmas anotācija: Četru gadu rezidentūras programma otorinolaringoloģijā
(ORL) ar padziļinātu teorētisko apmācību, praktisko darba iemaņu apguvi, kas
nepieciešamas specialitātei, apmācīttiesīgās medicīnas iestādēs, piedaloties
diagnostiski – ārstnieciskos procesos, operācijās, dežūrās, slimnieku klīniskos
iztirzājumos, ārstu konferencēs.
Pirmajā un otrajā mācību gadā rezidents apgūst un papildina teorētiskās zināšanas un
praktiskās metodes ausu, deguna un kakla slimībās. Šajā laikā sertificēta
apmācīttiesīga ārsta vadībā rezidents izpilda arī ārsta palīga darbu pediatrijas
otorinolaringoloģijas ambulatorās un stacionāra nodaļās un uzsāk patstāvīgi veikt
pamata diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas. Apmācības cikla vadītāja
kontrolē veic dežūrārsta pienākumus.
Vismaz vienu reizi nedēļā rezidents kopā ar apmācības vadītāju vai citu
apmācīttiesīgu ārstu piedalās ambulatoro pacientu pieņemšanā.
Apmācības vadītāja vadībā rezidents uzsāk otorinolaringoloģijas pamata līmeņa
operāciju apguvi.
Trešajā vai ceturtajā gadā. Rezidents sertificēta otorinolaringologa vadībā konsultē
pacientus ambulatori.
Jau no rezidentūras sākuma paralēli stacionāra pacientu aprūpei rezidents apgūst
ambulatoru ORL pacientu ārstniecisko pasākumu īpatnības.
Rezidentūras laikā rezidentam obligātas dežūras kopā 48 stundas mēnesī, šīs dežūras
ietilpst rezidenta darba samaksā. Var tikt piemērotas papildus 24 dežūras stundas, par
kurām rezidents saņem papildus atalgojumu. Dežūru skaits var tikt palielināts vai
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samazināts atbilstoši klīnikas vai rotācijas vietas, kurā rezidents iziet apmācību,
vajadzībām.
Pēdējā apmācības gadā rezidents iziet apmācību ORL, galvas, kakla un galvaskausa
pamatnes onkoloģijā, apgūst Sejas un žokļu ķirurģiju, sejas traumas; siekalu dziedzeru
slimības, ORL plastiskā ķirurģijas pamatus.
Pēdējā gadā rezidents sagatavo un aizstāv rezidentūras gala zinātnisko darbu, kā arī
kārto teorētisko un praktisko eksāmenu Otorinolaringoloģijā pēc Latvijas
Otorinolaringologu Asociācijas akcepētiem noteikumiem.
Programmas virziena saturs:
Ievads otolaringoloģijā
Attēlu (radiologiskā) diagnostika otolaringoloģijā
Ambulatorā ORL
Bērnu otolaringoloģija
Ambulatorā ORL
Audioloģija un dzirdes rehabilitācija
Pieaugušo otorinolaringoloģija
ORL ārsta prakse/ rotācija apmaiņas programmās ārzemēs vai darbs patstāvīgi
reģionālajās slimnīcās programmas vadītāja uzraudzībā
Obstruktīva miega apnoe
Sejas un žokļu ķirurģija, sejas traumas; siekalu dziedzeru slimības, ORL plastiskā
ķirurģija
ORL onkoloģija
Rezidentūras gala darba sagatavošana un aizstāvēšana
Lekcijas un semināri ar ORL saistītās specialitātēs, kurās nav rotācijas:
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāts semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklējums, prakse klīnikā, sekmīgi aizstāvēts rezidentūras gala
darbs, zinātniskās literatūras analīze.
Starppārbaudījumi: katra rezidentūras gada beigās rakstveidā, atbildot uz 100
multiplas izvēles jautājumiem. Pietiekams vērtējums, atbildot pareizi uz vismaz 75
jautājumiem.
Programmas pārbaudes forma: Eksāmens (tests) rakstevidā un mutiski,
rezidentūras gala darbs.
Programmas apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas
fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi), vai citas valsts augstskolā iegūts ārsta
diploms, kas tiek atzīts Latvijas valstī.

VIRZIENS PATOLOĢIJA
Programmas nosaukums: patoloģija
Programma paredzēta: kvalifikācijas iegūšanai ārsta patologa specialitātē
Programmas direktors: prof. L. Feldmane, dr. I. Štrumpfa
Programmas kredītpunktu skaits: 186
Programmas anotācija: Rezidentūras ilgums patoloģijā ir 4 gadi.
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Pirmajos divos apmācības gados rezidents apgūst zināšanas pēc teorētiskas apmācību
programmas klausoties lekcijas, piedaloties semināros un nostiprina iegūtās zināšanas
patoloģijas institūta patomorfoloģijas laboratorijā, diagnostiskā nodaļā un prozektūrā.
Rezidents apgūst operāciju un biopsiju materiāla izmeklēšanas histotehnoloģisko
procesu, piedalās šai procesā, patstāvīgi izgatavo audu histoloģiskos preparātus pielietojot
dažādas krāsošanas metodes, tai skaitā arī imūnhistoķīmiskas metodes. Apgūst ekspress
biopsiju izgatavošanu un diagnostikas īpatnības. Neatņemama programmas sastāvdaļa ir
patoloģiskās nodaļas dokumentācijas, autopsiju protokolu, ārsta izziņu par nāves
gadījumu, biopsiju un operāciju materiāla mikroskopisko izmeklējumu slēdzienu
noformēšana. Pirmreizējo ziņojumu infekciju slimību un onkoloģisku saslimšanu
gadījumos noformēšana.
Rezidentūras laikā ārsts gūst pedagoģiskā darba iemaņas studentu apmācības
procesā, sagatavo un vada atsevišķas studentu nodarbības patoloģijā. Rezidents palīdz veidot
uzskates līdzekļus studentiem. Rezidents piedalās laborantu - histologu kvalifikācijas
celšanas procesā. Šai sakarā rezidentam ir jāiepazīstas ar jaunāko zinātnisko literatūru,
jāapgūst P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Elektroniskās bibliotēkas iespējas
un bagātības.
Rezidents apgūst zinātniskā darba organizācijas pamatprincipus, tiek dota
patstāvīga iespēja veikt šo darbu uz Patoloģijas institūta bāzes vai sadarbībā ar citām
institūcijām.
Rezidents regulāri piedalās un arī uzstājas Patoloģijas institūta, P.Stradiņa klīniskās
universitātes slimnīcas ārstu konferencēs, klīniski- anotomiskās konferencēs, patologu
asociācijas sanāksmēs un ņem dalību ikgadējos Baltijas - Vācu patologu semināros par
dažādām patoloģijas tēmām.
Rezidents - patologs apmeklē obligātās un viņu interesējošās problēmlekcijas citās
specialitātēs.
Programmas virziena saturs:
Kursi:
1. Vispārējā anatomija
2. Tiesu medicīna
3. Elektronmikroskopija
4. Citoloģija
5. Operāciju materiāla izmeklēšanas pamatprincipi
6. Autopsiju materiāla izmeklēšanas
7. Bērnu vecuma patoloģiskā anatomija
8. Perinatālā patooģija
9. Ginekoloģiskā materiāla izmeklēšanas metodes
10. Kuņģa zarnu trakta materiāla izmeklēšanas metodes
11. Elpošanas sistēmas materiāla izmeklēšanas metodes
12. Vīriešu dzimumorgānu materiāla izmeklēšanas metodes
13. Balsta aparāta, kaulu, locītavu materiāla izmeklēšanas metodes
14. Centrālās un perifērās nervu sistēmas materiāla izmeklēšanas
metodes
15. Endokrīnās sistēmas patomorfoloģija
16. Infekciju un sēnīšu slimību citopatoloģija
17. Ķermeņa dobumu un to šķidrumu citopatoloģija
18. Endoskopiskās un punkcijas biopsijas, novērtēšana, izmeklēšana
19. Jaundzimušā patoloģija
20. Iedzimto patoloģiju patomorfoloģija
21. Vispārējā patoloģija
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Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāts semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklējums, prakse klīnikā, sekmīgi aizstāvēts rezidentūras gala
darbs, zinātniskās literatūras analīze.
Programmas virziena pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski,
rezidentūras gala darbs
Programmas apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas
fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi).

APAKŠPROGRAMMA PEDIATRIJA
Programmas nosaukums: pediatrija
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai pediatra specialitātē
Programmas direktors: Ingrīda Rumba Dr.habil.med. LU profesore.
Programmas kredītpunktu skaits: 186
Programmas anotācija: Rezidentūras studiju programmas virziens pediatrijā paredz
četrgadīgu apmācību nesertificētiem ārstiem, kuri ieguvuši ārsta grādu. Šī ir pilna
laika klātienes programma, kurā 75% sastāda prakse un 25% - teorija. Apmācība
pediatra specialitātē tiek organizēta, apgūstot teorētiskās zināšanas semināros,
nodarbībās, konferencēs un praktiskās iemaņas apmācīttiesīgu ārstu vadībā, atbilstoši
LR Labklājības Ministrijas apstiprinātam specialitātes nolikumam.
Praktiskās iemaņas rezidents iegūst klīniskajās bāzēs, kuras ar nolikumu ir
atzītas par apmācīttiesīgām ārstniecības iestādēm.
Pēc trešā apmācības gada beigām kārto sertifikācijas eksāmenu, iegūstot ārstapediatra sertifikātu. Vienlaicīgi trešais apmācības gads pediatra specialitātē tiek
ieskaitīts kā pirmais apmācības gads kādā no pediatrijas apakšspecialitātēm.
Programmas virziena saturs:
Kursi:
1. Bērnu kardioloģija
12. Bērnu endokrinoloģija
2. Bērnu ftiziopneimoloģija, alergoloģija
13. Bērnu reimatoloģija
3. Bērnu gastroenteroloģija
14. Bērnu psihiatrija
4. Bērnu nefroloģija
15. Bērnu ģenētika
5. Bērnu reanimācija un intensīvā terapija
16. Bērnu otorinolaringoloģija
6. Bērnu neiroloģija
17. Bērnu neonatoloģija
7. Bērnu sociālpediatrija,
18. Bērnu dermatoloģija un
8. Bērnu psiholoģija
dermatoveneroloģijā
9. Bērnu hematoloģija
19. Bērnu ambulatorā prakse
10. Bērnu infekciju slimības
20. Medicīnas ētika
11. Bērnu ķirurģija un ortopēdija
21. Medicīnas likumdošana un normatīvie akti
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāts semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklējums, prakse klīnikā, sekmīgi aizstāvēts rezidentūras gala
darbs, zinātniskās literatūras analīze.
Programmas pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski, klīniski orientētais
vai zinātniski pētnieciskais kursa gala darbs.
Programmas apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas
fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi).

APAKŠPROGRAMMA REIMATOLOĢIJA
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Programmas nosaukums: reimatoloģija
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai reimatologa specialitātē
Specialitātes kods – 2221 72
Programmas direktors: Dr.habil.med., prof. Daina Andersone.
P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Reimatoloģijas centra vadītāja
Programmas kredītpunktu skaits: 142
Programmas anotācija: Reimatoloģijas
rezidentūras programmas mērķis ir
nodrošināt fundamentālo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi
reimatoloģijas specialitātē pēc augstākās medicīniskās izglītības iegūšanas un
sertifikāta iegūšanas pamatspecialitātē – terapijā un atbilstoši Latvijas Reimatologu
Asociācijas izstrādātajam Specialitātes nolikumam un EULAR ( Eiropas
Pretreimatisma Līga) prasībām sagatavot speciālistu balsta-kustību un autoimūnajās
saistaudu sistēmas slimībās, kurš sniegtu slimniekam augsti kvalificētu specializēto
reimatoloģisko palīdzību,
kā arī būtu spējīgs veikt zinātniskus pētījumus
reimatoloģijā.
Programmas saturs:
Kursi:
1) Klīniskā reimatoloģija
2) Ambulatora slimnieku konsultēšana reimatoloģijā
3) Dermatoveneroloģija
4) Traumatoloģija- ortopēdija
5) Rehabilitoloģija
6) Imunoloģija
7) Fizioterapija
8) Locītavu radioloģija

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāts semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklējums, prakse klīnikā, sekmīgi aizstāvēts rezidentūras gala
darbs, zinātniskās literatūras analīze.
Programmas pārbaudes forma: Klīniski orientētais vai zinātniski pētnieciskais
rezidentūras gala darbs.
Programmas apguves priekšnosacījumi Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas
fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi), divgadīgs rezidentūras kurss internā
medicīnā .

APAKŠPROGRAMMA SIRDS ĶIRURĢIJA
Programmas nosaukums: sirds ķirurģija
Programma paredzēt: ārsta kvalifikācijas iegūšanai sirds ķirurga specialitātē
Programmas direktors: Dr.habil.med., prof. R. Lācis, Dr. med. P. Stradiņš
Programmas kredītpunktu skaits: iegūstamais kredītpunktu skaits 142
Programmas anotācija: Pēcdiploma profesionālās apmācības kopējais ilgums sirds
ķirurģijas specialitātē kopā ir pieci gadi (vai trīs gadi), no tā 2 sākotnējie gadi
vispārējā ķirurģijā.
Pirmajā un otrajā mācību gadā tiek apgūts vispārīgās ķirurģijas kurss pēc ķirurģijas
programmas. Šajā laikā rezidents apgūst specialitātē izmantojamo diagnostikas
metožu pielietošanas indikācijas, izpildes metodes un tehniku. Praktiskā darbā asistē
un izpilda ķirurģiskas manipulācijas un pamata operācijas.
Trešajā mācību gadā rezidents apgūst:
1. kardioloģijā lietojamās neinvazīvās un invazīvās izmeklēšanas metodes:
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- ehokardiogrāfija, doplerogrāfija, angiogrāfija, endokardiālā izmeklēšana,
radioizotopu diagnostika;
2. reanimāciju, pretšoka, infūzijas un transfūzijas intensīvo terapiju
kardioreanimācijā;
3. kardioanestēzijas pamatus;
4. sirds ritma traucējumu ķirurģisko ārstēšanu;
5. torakālo ķirurģiju;
6. mākslīgās asinsrites un palīgcirkulācijas metodes.
Ceturtajā mācību gadā rezidents, veic praktisko darbu sirds ķirurģijas centra
stacionārā, 2-3 reizes mēnesī piedalās diskusijās, 18 semināros, asociācijas un
biedrību (sirds ķirurģijā) klīniskajās un zinātniskajās konferencēs, iespēju robežās
starptautiskos kongresos, programmas apguves rezultātā iegūstot 44 kredītpunktus.
Apgūt akūtās kardioloģijas problēmas, strādājot kardioloģijas centrā.
Piektajā mācību gadā rezidents turpina praktisko darbu sirds ķirurģijas centra
stacionārā kopā ar sertificētu kardioķirurgu un apgūst sirds pamatoperācijas,
pielietojot mākslīgo asinsriti un bez tās. Apgūst akūtās palīdzības sniegšanu sirds
traumu gadījumos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Pēc katra apmācības bloka iziešanas un
apmācības veikšanas tiek veikta individuāla teorētisko un praktisko jautājumu
mutiska pārbaude.
Katra semestra beigās tiek veikts pārbaudes seminārs rezidenta teorētiskajām un
praktiskajām zināšanām par semestrī apgūto mācību vielu.
Pēc pozitīva visu apmācības bloku pārbaužu un semestra pārbaužu darbu
novērtējuma, rezidents automātiski var turpināt mācības nākošajā mācību gadā.
Pēdēja rezidentūras gadā tiek veidots diplomdarbs par kādu no izvēlētām sirds
ķirurģijas tēmām.
Pēc visu apmācības bloku un semestru pārbaužu pozitīva vērtējuma, pēc diplomdarba
sekmīgas aizstāvēšanas, rezidents tiek pielaists pie rezidentūras apmācības gala
pārbaudījuma.
Ja to nosaka likumdošana, tad rezidentūras gala eksāmens var tikt pielīdzināts
profesionālās sertifikācijas eksāmenam.
Programmas virziena pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski, klīniski
orientētais vai zinātniski pētnieciskais rezidentūras gala darbs.
Programmas apguves priekšnosacījumi: Līdzdiploma izglītība LU Medicīnas
fakultātē vai RSU Medicīnas fakultātē (6 gadi), sertifikāta iegūšana ķirurģijas
specialitātē.

APAKŠPROGRAMMA SPORTA MEDICĪNA
Programmas nosaukums: sporta medicīna
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai sporta ārsta specialitātē
Programmas direktors: Ilga Sarmīte Priedīte
Sporta medicīnas valsts aģentūras direktore
Programmas kredītpunktu skaits: 186
Programmas anotācija. Rezidentūras programmas sporta ārsta specialitātē mērķis
ir nodrošināt fundamentālo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi sporta
ārsta specialitātē pēc augstākās medicīniskās izglītības iegūšanas, lai sniegtu
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kvalificētu palīdzību sporta medicīnas jomā, dotu ieteikumus optimālām fiziskām
aktivitātēm, veiktu profilaktiskos pasākumus, diagnosticētu un ārstētu ar fiziskām
aktivitātēm un sportu saistītās slimības, traumas un citus patoloģiskus stāvokļus,
rehabilitētu un veiktu sabiedrības, nesertificētu ārstu, veselības aprūpes un sporta
darbinieku, kā arī studentu izglītošanu sporta medicīnas jautājumos un būtu spējīgs
veikt zinātniskus pētījumus sporta medicīnā.
Programmas virziena saturs.
Kursi:
1. Internā medicīna.
14. Sporta medicīnas menedžments.
2. Infekcijas slimības.

15. Sporta morfoloģija un fizioloģija.

3. Ķirurģija.

16. Sporta bioķīmija.

4. Traumatoloģija.

17. Sportista uzturs.

5. Ginekoloģija, dzemdniecība.

18. Sportista medicīniskā kontrole.

6. Neiroloģija.

19. Treniņu principi.

7. Pediatrija.

20. Sporta traumatoloģija.

8. Oftalmoloģija.

21. Sportistu darba spēju atjaunošana.

9. Ausu, kakla un deguna slimības.

22. Sporta komandas ārsta darbs.

10. Dermatoloģija.

23. Sporta farmakoloģija, dopinga kontrole.

11. Psihosomātiskā medicīna un
psihoterapija.

24. Funkcionālā anatomija un biomehānika.

12. Sporta veidu īpatnības dažādās vecuma
grupās.

25. Sieviešu, bērnu, pieaugušo un invalīdu
īpatnības sportā.

13. Rehabilitācija.

26. Sporta patoloģija un profilakse.

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāts semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklējums, prakse klīnikā, sekmīgi aizstāvēts rezidentūras gala
darbs, zinātniskās literatūras analīze un darbs ar sporta komandām.
Programmas pārbaudes formas: eksāmens rakstveidā un mutiski, klīniski orientētais
vai zinātniski pētnieciskais rezidentūras gala darbs.
Programmas apguves priekšnosacījumi: Latvijas Universitātes Ārstniecības fakultāte
vai Rīgas Stradiņa Universitātes Medicīnas fakultāte (mācību ilgums 6 gadi).

APAKŠPROGRAMMA TERAPEITISKĀ RADIOLOĢIJA
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai radiologa terapeita
specialitātē
Programmas direktors: Dr.med O. Utehina
Programmas kredītpunktu skaits: 186
Programmas anotācija: Radiologa terapeita studiju programma ir četrgadīga
teorētiska un praktiska apmācība ārsta radiologa terapeita specialitātes iegūšanai.
Kursa apjoms ir 44 nedēļas gadā, kas dod 44 kredītpunktus gadā. Vienas nedēļas
darba apjoms – 40 stundas. Rezidentūras gala darba aizstāvēšana – 10
Pirmajā gadā rezidents apgūst vispārējo onkoloģiju, audzēju bioloģiju, audzēju
klasifikāciju, ārstēšanas principus, medicīnas statistiku, onkoloģijas ekonomiskos
aspektus un pārvaldīšanas pamatus.
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Otrajā gadā tiek apgūti diagnostiskas radioloģijas principi un tās pielietošana
onkoloģijā, hematoloģisko audzēju ārstēšanas principi, paliatīvas aprūpes principi,
radiobioloģija, jonizējošā starojuma fizikas pamati, tās pielietošana staru terapijā
(medicīnas fizika), staru terapijas aparatūra, staru terapijas plānošana principi,
kodolmedicīnas pamati, tās pielietojums diagnostikā un ārstēšanā.
Trešajā un ceturtajā gadā rezidents apgūst staru terapijas praktisko pielietojumu
onkoloģisko un neonkoloģisko slimību gadījumos, staru terapijas komplikācijas, to
ārstēšanu, slimnieku novērošanu un rehabilitāciju, izstrādā un aizstāv kursa darbu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai 80% lekciju apmeklējums, obligāts semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklējums, prakse klīnikā, sekmīgi aizstāvēts rezidentūras gala
darbs, zinātniskās literatūras analīze un darbs ar sporta komandām.
Pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski, klīniski orientētais vai zinātniski
pētnieciskais rezidentūras gala darbs.
Apguves priekšnosacījumi: LU Medicīnas fakultāte vai RSU Medicīnas fakultāte
(mācību ilgums 6
gadi).

APAKŠPROGRAMMA TRAUMATOLOĢIJA UN
ORTOPĒDIJA
Profesionālo studiju programmas virziena nosaukums: traumatoloģija un
ortopēdija
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai traumatologa ortopēda
specialitātē
Programmas direktors: Dr. med., Konstantīns Kalnbērzs, profesors
Programmas kredītpunktu skaits:– 230
Programmas anotācija:
Piecu gadu rezidentūras programma traumatoloģijāortopēdijā paredz padziļinātu teorētisko apmācību specialitātē, praktiska darba iemaņu
apguvi apmācīttiesīgas medicīnas iestādes apstākļos piedaloties diagnostiskiārstnieciskos pasākumos, operācijās, dežūrās, klīnisko nodaļu ikdienas darbā,
slimnieku klīniskos iztirzājumos, ārstu konferencēs.
Pirmajā mācību gadā traumatoloģijas- ortopēdijas rezidents apgūst un papildina
zināšanas vispārējā ķirurģija (abdominālā ķirurģija, torokālā ķirurģija, uroloģija),
asinsvadu ķirurģijā, kombustioloģijā, neiroķirurģijā, neirotraumatoloģijā, kā arī
traumatoloģijā- ortopēdijā. Otrā rezidentūras gadā rezidents pievēršas reimatoloģijai,
mikroķirurģijai, plaukstas ķirurģijai, plastiskās ķirurģijas zināšanu apguvei kā arī
balsta aparāta onkoloģiska rakstura saslimšanu problēmām. Trešajā, ceturtajā un
piektajā gadā paredzēta specializācija tieši traumatoloģijā- ortopēdijā, ieskaitot bērnu
ortopēdiju.
Trešajā, ceturtajā un piektajā apmācības gadā sertificēta apmācīttiesīga ārsta
vadībā rezidents pilda ārsta- palīga darbu izvēlētā pamatspecialitātē ortopēdijas
nodaļās. Rezidents sertificēta ārsta uzraudzībā ārstē slimniekus, t. sk., sastāda un
realizē izmeklēšanas plānu, asistē operācijās, veic patstāvīgi ķirurģisko ārstēšanu un
pēcoperācijas ārstēšanu, piedalās ambulatori- poliklīniskajā darbā obligātās dežūrās
(divas dežūras mēnesī).
Piecu gadu garumā iegūstamais kredītpunktu skaits 230, ieskaitot rezidentūras darba
izstrādāšanu un aizstāvēšanu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 80% lekciju apmeklējums, obligāts semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklējums, prakse klīnikā, sekmīgi aizstāvēts rezidentūras gala
darbs, zinātniskās literatūras analīze.
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Programmas pārbaudes formas: Klīniski orientētais vai zinātniski pētnieciskai
rezidentūras gala darbs, eksāmens rakstveidā un mutiski.
Programmas apguves priekšnosacījumi: ārsta grāds

APAKŠPROGRAMMA UROLOĢIJA
Programma paredzēta: ārsta kvalifikācijas iegūšanai urologa specialitātē
Programmas direktors: Dr. med. Egils Vjaters
Programmas kredītpunktu skaits: 230 (vai 142 ārstam ar ķirurga
sertifikātu)
Programmas anotācija: Studijas rezidentūrā dod tiesības pēc programmas sekmīgas
apgūšanas kārtot sertifikācijas eksāmenu uroloģijā. Uroloģijas rezidentūras apmācības
ilgums ir 5 gadi vai 3 gadi pēc sertifikāta iegūšanas ķirurģijā.
Trešais un piektais studiju gads notiek apmācīttiesīgā uroloģiskā nodaļā. Šajā
periodā teorētiskās apmācības uzsvars tiek pievērsts sekojošām tēmām: androloģija,
uroonkoloģija, nierakmeņu slimība, urīnceļu disfunkcija, sieviešu uroloģija, labdabīga
prostatas hiperplāzija, urīnceļu infekcija, traumataloģija. Praktiskās iemaņas jāsaista ar:
endoskopiju, uroloģisko ultrasonoskopiju, fluoroskopiju, urodinamiku, laparaskopiju,
distances litotripsiju, onkoloģisko ķirurģiju, rekonstruktīvo ķirurģiju, sieviešu
uroloģiju, ārējo ģenitāliju ķirurģiju, perkutāno ķirurģiju.
Ceturtajā studiju gadā tiek apgūtas nepieciešamās papildus specialitātes, kurām ir
tieša saistība ar uroloģiju - anestezioloģija, veneroloģija, endokrinoloģija, radioloģija,
ķīmijterapija, patoloģiskā anatomija, klīniskā mikrobioloģija, uroftiziatrija, nefroloģija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai 80% lekciju apmeklējums, obligāts semināru un
problēmdiskusiju nodarbību apmeklējums, prakse klīnikā, sekmīgi aizstāvēts rezidentūras gala darbs,
zinātniskās literatūras analīze.
Programmas pārbaudes forma: Eksāmens rakstveidā un mutiski, klīniski orientētais
vai zinātniski pētnieciskais rezidentūras gala darbs.
Apguves priekšnosacījumi: LU Medicīnas fakultāte vai RSU Medicīnas fakultāte
(mācību ilgums 6 gadi), divgadīgs rezidentūras kurss ķirurģijā vai sertifikāts ķirurģijā.
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STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS
Otrā līmeņa Augstākā profesionālā studiju programma Medicīna ārsta speciālista kvalifikācijas iegūšanai
(4 - 12 semestri) pilna laika klātiene (2 - 6 gadi
i. Kur ii. Kursa nosaukums
sa
kod
s

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Vispārējā ķirurģija I

1.gads
2.gads
3.gads
1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s.

4.gads
7.s.
8.s.

5. gads
9.s. 10.s
.

6.gads
11.s. 12.s
.

Kopā

Pārbaudes
veidi

Lekcijas,
semināri,
laboratorijas
darbi, praktiskie
darbi, prakse

20

ieskaite

L10; S12;P320

Asinsvadu ķirurģija
20

Vispārējā ķirurģija II

16

16

ieskaite

L8;S10; P 256

Proktoloģija
Bērnu ķirurģija
Ginekoloģija
Dzemdniecība
Uroloģija
Neiroķirurģija
Torakālā ķirurģija
Traumatoloģija un
ortopēdija
Onkoloģija
Sejas un žokļa ķirurģija

4
8

12

4
8
4
4
4
4
4
12

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

S2;P64
L2,S4;P128
S2;P64
S2;P64
S2;P64
S2;P64
S2;P64
S6;P192

4
4

4
4

ieskaite
ieskaite

S2;P64
S2;P64

4
4
4
4
4
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Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Neinvazīvās asinsvadu
izmeklēšanas metodes
Invazīvā
retngenoangioloģija un
radioloģija
Specializētā reanimācija,
intensīvā terapija,
anestezioloģija
Kardioķirurģija
Aortoarterīts, kolagenozes,
vaskulīti
Koagulopātijas
Asinsvadu ķirurģija I
Asinsvadu ķirurģija II
Aneirismas
Venozas sistēmas patoloģija

4

4

ieskaite

S2;P64

2

2

ieskaite

S2;P32

2

2

ieskaite

S2;P32

8

8

ieskaite

L2,S6;P128

4
1

4
1

ieskaite
ieskaite

S2;P32
S2;P16

1
2

1
2
24
8
10

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

S2;P16
S2; P32
L6;S12; P384
L2;S2;P128
L2;S8;P160

24
8
10
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Limfātiskas sistēmas
patoloģija
Artēriju okludējošas
patoloģijas
Infekcija asinsvadu
ķirurģijā. Komplikācijas
attālajā periodā. Atkārtotas
operācijas. Prognozes
kritēriji.
Maģistrālo vēnu, vārstuļu
rekonstrukcijas iespējas.
Amlulatorā fleboloģija.
Angioķirurģiskas palīdzība
organizācija, problēmas
juridiskie aspekti
Multifokala ateroskleroze.
Skrīninga sistēma. Cukura
diabēts asinsvadu ķirurģijā.
Asinsvadu komplicētie un
kombinētie ievainojumi.
Šķirošana masveida
ievainojumu gadījumos.
Moderna miniinvazīva
endoskopiska ķirurģija.
Endoprotezēšana.
Embolizācija, translumenālā
angioplastika, stenta
implantācija.

2

2

ieskaite

L1;S2;P32

24

ieskaite

L6;S12;P384

12

12

ieskaite

L4;S6;P192

8

8

ieskaite

L2;S4;P128

4

4

ieskaite

L2;S4;P64

2

2

ieskaite

L2;S1;P32

4

4

ieskaite

L2;S2;P96

6

6

ieskaite

S2;P96

24
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Koronārā un cerebrālā
išēmija kā iemesls letālam
iznākumam
angioķirurģiskiem
pacientiem

4

4

Kopā
Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Dermatoloģija-propedeitika
Normālā ādas histoloģija
Ādas patohistoloģija
Imunoloģija
Alergoloģija
Uroloģija
Iekšķīgās slimības
Ķirurģija
Dermatoveneroloģija
Infekciju slimības
Ginekoloģija
Psihiatrija, psihoterapija
Neiroloģija
Onkoloģija
Endokrinoloģija
Fizikālā un staru terapija
Laboratorā diagnostika
Dermatoveneroloģija I
Dermatoveneroloģija I

ieskaite

220

Diplomdarbs
Eksāmens

8
3
3
2
2
2
7
7
10
2
2
2
1
2
1
2
4
4
26

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64

Dermatoveneroloģija
8
3
3
2
2
2
7
7
10
2
2
2
1
2
1
2
4
4
26

L6;S12;P128
L2;S6;P6
L2;S6;P6
S2;P32
S2;P32
S2;P32
L8;S6;P112
L2;S4;P112
L4;S4;P160
S4;P32
S2;P32
L6;S4
P16
S2;P32
S2;P16
S4;P32
S4;P64
P64
L6;S6;P416
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Dermatoveneroloģija II
Dermatoveneroloģija II

20
20
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Vispārējā radioloģija
Muskulo-skeletārā
radioloģija I
Torakālā radioloģija I
Kardiovaskulārā radioloģija
I
Bērnu diagnostiskā
radioloģija
Konvenciālā uroradioloģija
Abdominālā radioloģija I
Neiroradioloģija
Ultrasonogrāfija
Galvas un kakla radioloģija
Muskulo-skeletārā
radioloģija II
Abdominālā radioloģija I
Torakālā radioloģija II
Kardiovaskulārā radioloģija
II
Radācijas fizika
Neiroradioloģija
Uroģenitālā radioloģija

20
20
132

ieskaite
ieskaite
Diplomdarbs
Eksāmens

L6;S6;P320
L6;S6;P320

Diagnostiskā radioloģija
4
6

4
6

ieskaite
ieskaite

L4;S4;P64
L2;S4;P96

4
4

4
4

ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64
L2;S2;P64

2

2

ieskaite

L2;S2;P64

6

4
6
6
8
4
6

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64
L2;S4;P96
L2;S4;P96
L2;S2;P128
S2;P64
L2;S4;P96

1
8
4

1
8
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite

P16
S4;P128
S2;P32

1
10
6

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L6;P10
L4;S4;P160
L2;S4;P96

4
6
6
8
4

1
10
6
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Radionukleoīdā radioloģija
Diagnostiskā radioloģija
ultrasonogrāfija I
Darbs daudzprofilu slimnīcā
I
Darbs daudzprofilu slimnīcā
II
Diagnostiskā radioloģija
ultrasonogrāfija II
Darbs izvēlētā diagnostiskās
radioloģijas specialitātē I
Darbs izvēlētā diagnostiskās
radioloģijas specialitātē II

2
8

2
8

ieskaite
ieskaite

Ls;P32
P128

20

ieskaite

S6;P320

18

18

ieskaite

S4;P286

8

8

ieskaite

S2;P128

20

ieskaite

P320

26

ieskaite

P416

186

Diplomdarbs
Eksāmens

20

20
26
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Citoloģiskā un histoloģiskā
izmeklēšana ginekoloģijā un
dzemdniecībā
Laboratorā diagnostika,
medicīniskās ģenētikas
diagnostika, imunoloģija
ginekoloģijā un
dzemdniecībā
Dermatoveneroloģija un STI
Vispārēja endokrinoloģija,
bērnu endokrinoloģija

Dzemdniecība un ginekoloģija
2

2

ieskaite

L4;S2:P32

3

3

ieskaite

L4;S4;P48

5
8

5
8

ieskaite
ieskaite

L2;S2;P80
L4;S6;P128
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Ambulatorā normālas un
patoloģiskas grūtniecības un
ginekoloģiskā aprūpe I
Ambulatorā normālas un
patoloģiskas grūtniecības un
ginekoloģiskā aprūpe I
Ultrasonogrāfija
dzemdniecībā
Ķirurģija
Stacionārā patoloģiski
noritošas grūtniecības
palīdzība
Psihoterapija un seksoloģija
Stacionārā dzemdību
palīdzība
Neonatoloģija
Ultrasonogrāfija
ginekoloģijā
Stacionārā ginekoloģija
Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Onkoloģiskā ginekoloģija
Adjuvantterapija onkoloģijā
Ginekoloģiskā
endokrinoloģija, neauglības
aprūpe, kontraceptoloģija
Uroginekoloģija
Operatīvā, endoskopiskā
ginekoloģija

2

2

ieskaite

L3;S3;P32

24

ieskaite

L4;S4;P384

6

6

ieskaite

L20;P96

4
10

4
10

ieskaite
ieskaite

S2;P64
L4;S4;P320

4
14

4
14

ieskaite
ieskaite

L20;S10
L2;S4;P224

4

4
6

ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64
L20;P96

16
2

ieskaite
ieskaite

S6;P286
L2;S2;P32

16
4
16

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S6;P286
L2;P64
L6;S6;P286

4
12

ieskaite
ieskaite

L2;S2;P32
S2;P192

24

6
16
2
16
4
16

4
12

41

Bērnu un pusaudžu
ginekoloģija
Radioloģiskā diagnostika un
terapija ginekoloģijā
Pētniecības darba izstrāde
Praktizēšana specialitātē,
eksāmens specialitātē

8

8

ieskaite

L6;P128

4

4

ieskaite

L2;S2;P64

20
24

ieskaite
ieskaite

L8;P320
P320

220

Diplomdarbs
Eksāmens

12
4

12
4

ieskaite
ieskaite

L4;S12;P192
L2;S2;P64

8

8

ieskaite

P128

12
12

ieskaite
ieskaite

L4;S4;P192
L4;S4;P192

12
4

12
4

ieskaite
ieskaite

L4;S4;P192
S2;P32

4

4

ieskaite

S2;P32

20
24
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Klīniskā endokrinoloģija I
Diabēta izraisītie
ekstremitāšu asinsvadu un
nervu bojājumi I
Endokrīno slimnieku
ambulatorā aprūpe I
Klīniskā endokrinoloģija II
Cukura diabēta slimnieku
apmācība un paškontrole,
diabēta kontrole I
Klīniskā endokrinoloģija III
Diabēta izraisītie
ekstremitāšu un nervu
bojājumi II
Cukura diabēta slimnieku
apmācība un paškontrole,
dibēta kontrole II

Endokrinoloģija

12
12

42

Endokrīno slimnieku
ambulatorā aprūpe II
Klīniskā endokrinoloģija IV
Cukura diabēta apmācība un
paškontrole, diabēta
kontrole III
Endokrīno slimnieku
ambulatorā aprūpe III
Klīniskā endokrinoloģija –
darbs specialitātē, prakse
ārvalstu klīnikā I
Klīniskā endokrinoloģija –
darbs specialitātē, prakse
ārvalstu klīnikā II

4

4

ieskaite

S2;P32

12
8

12
8

ieskaite
ieskaite

L2;S4;P192
P128

4

4

ieskaite

P64

16

ieskaite

P286

20

ieskaite

P320

132

Diplomdarbs
Eksāmens

16

20
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Kardioloģija
Pulmonoloģija
Ftiziatrija
Gastroenteroloģija
Nefroloģija
Reimatoloģija
Hematoloģija
Infektoloģija
Endokrinoloģija
Neiroloģija

Ģimenes medicīna
4
4
2
4
2
2
2
4
3
2

4
4
2
4
2
2
2
4
3
2

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L4;S4;P64
L4;S4;P64
L2;S2;P32
L4;S4;P64
L6;S2;P32
L2;S2;P32
S4;P32
L4;S4;P64
L4;S4;P48
L2;S4;P32
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Oftalmoloģija
LOR
Dermatoveneroloģija
Onkoloģija
Alergoloģija
Arodmedicīna
Sabiedrības veselības un
ģimenes medicīnas aspekti
Mentālā veselība un
patoloģijas
Ģimenes medicīna
Veselības veicināšana
ģimenes ārsta preksē
Primārās veselības aprūpes
funkcionēšanas principi
Ģimenes ārsta prakses
izveidošana
Komandas darba
pamatprincipi
Patstāvīgs darbs veselības
veicināšanas plāna
sastādīšanā
Psihiskās slimības un to
diagnostika primārās
aprūpes līmenī
Pediatrija
Bērnu infektoloģija
Gastroenteroloģija
Pulmonoloģija

2
2
2
2
2
1
4

2
2
2
2
2
1
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

S2;P32
S2;P32
S2;P32
S2;P32
S2;P32
S2;P16
L4;S4;P64

2

2

ieskaite

S2;P32

5

5

L2;S4;P80
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

ieskaite

20

20

L6;S8;P320
ieskaite
ieskaite
ieskaite
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Kardioloģija
Reimatoloģija
Nefroloģija
Neonatoloģija
Endokrinoloģija
LOR slimības
Bērnu ķirurģija
Sievietes veselība
Grūtniecība un prenatālā
palīdzība
Ģimenes plānošana,
reproduktīvā
endokrinoloģija
Krūts dziedzeru patoloģija
Menstruālās problēmas,
iekaisumi un infekcijas
ginekoloģijā
Dzemdes fibroīdās
patoloģijas un audzēji
Dzemdniecība
Neatliekamā medicīniskā
palīdzība un katastrofu
medicīnas pamatjēdzieni
Padziļināta sirds-plaušu
reanimācija
Vispārējā neatliekamā
ķirurģija
Traumatoloģija un
ortopēdija

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
5

5

L2;S4;P80
ieskaite
ieskaite

ieskaite
ieskaite

ieskaite
2
1

2
1

ieskaite
ieskaite

S2;P32
L8

1

1

ieskaite

L12

3

3

ieskaite

S2;P48

2

2

ieskaite

S2;P32
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Strutainā ķirurģija
Angioloģija
Uroloģija
Alkoholisms, narkomānija,
toksikomānija
Prakse specialitātē
Zinātniskā darba
pamatprincipu apguve

1
1
1
2
4

20

18
2
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Plaušu funkcionālā
diagnostika
Rtg diagnostika
Klīniskā prakse
pulmonoloģijas stacionārā I
Klīniskā prakse
pulmonoloģijas stacionārā II
Ambulatorā pulmonoloģija
Krūšu kurvja ķirurģija
Imunoloģija
Ftiziatrija
Bronhoskopija

1
1
1
2

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

S2;P16
S2;P16
S2;P16
L2;S2;P32

42
2

ieskaite
ieskaite

L12;S12;P672
L2

132

Diplomdarbs
Eksāmens

Ftiziopneimonoloģija
4

4

ieskaite

L6;P64

8
8

8
8

ieskaite
ieskaite

L2;S2;P128
L4;S6;P128

24

ieskaite

L4;S8;P384

12
4
4
16
8
88

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
Diplomdarbs
Eksāmens

P192
L2;S2;P64
L2;S2;P64
L4;S4;P286
L2;P128

24
12
4
4
16
8
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
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Apakšprogramma
Gastroenteroloģija I
Gastroenteroloģija II
Gastrointestinālā
endoskopija
Abdominālā ķirurģija
Gremošanas orgānu
morfoloģija
Rentgenoloģiskā, datoru
tomogrāfiskā,
ultrasonogrāfiskā un
radioizotopu diagnostika
Infekcijas slimības
Onkoloģija
Gastroenteroloģija II
Gastroenteroloģija III
Gastroenteroloģija IV

Gastroenteroloģija
20
12

20
24
12

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S8;P320
L2;S8;P384
L2;S2;P192

6
2

6
2

ieskaite
ieskaite

S2;P96
L6;S6

12

12

ieskaite

L4;S2;P192

4
4
4

4
4
4
20
24
132

ieskaite
ieskaite

L4;S4;P64
L2;S2;P64
P64
L2;S8
L2;S8

4
8

4
8

ieskaite
ieskaite

L4;S4;P64
L4;S4

4
4

4
4

ieskaite
ieskaite

L4;S4;P64
L4;S4;P64

24

20
24
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Kardioloģija
Pulmonoloģija un
alergoloģija
Gastroenteroloģija
Nefroloģija

ieskaite
ieskaite
Diplomdarbs
Eksāmens

Internā medicīna

47

Reanimācija un intensīvā
terapija
Neiroloģija
Psihoterapija un
robežstāvokļi
Internā medicīna
daudzprofilu stacionārā
Hematoloģija
Infekciju slimības
Ftiziatrija
Vēdera dobuma ķirurģija
Endokrinoloģija
Reimatoloģija
Onkoloģija
Ambulatorā prakse
Grūtnieču patoloģija
Dermatoveneroloģija
Internā medicīna
daudzprofilu stacionārā I
Internā medicīna
daudzprofilu stacionārā II

4

4

ieskaite

L8;S4;P64

6
4

6
4

ieskaite
ieskaite

L4;S4;P64
L4;S4;P64

12

12

ieskaite

P192

4
4
4
4
4
4
4
12
4
2
14

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64
L2;S2;P64
L2;S2;P64
S2;P64
L4;S4;P64
L4;S4;P64
L2;S2;P64
P192
L2;S2;P64
S2;P32
P224

22

ieskaite

P352

132

Diplomdarbs
Eksāmens

20
16
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite

4
4
4
4
4
4
4
16
4
2
14
22
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Vispārējā ķirurģija I
Vispārējā ķirurģija II
Proktoloģija

Ķirurģija
20
16
4

L12;S12;P320
L6;S8;P286
L2;S2;P64

48

Bērnu ķirurģija
Ginekoloģija
Dzemdniecība
Uroloģija
Neiroķirurģija
Torakālā ķirurģija
Asinsvadu ķirurģija
Traumatoloģija un
ortopēdija
Onkoloģija
Sejas un žokļa ķirurģija
Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Praktiskais darbs ķirurģijas
klīnikā I
Praktskais darbs ķirurģijas
klīnikā II
Praktiskais darbs ķirurģijas
klīnikā III
Praktiskais darbs ķirurģijas
klīnikā IV
Praktiskais darbs ķirurģijas
klīnikā V
Praktiskais darbs ķirurģijas
klīnikā VI

8

12

8
4
4
4
4
4
4
12

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S4;P128
S2;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P192

4
4
4

4
4
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64
L2;S2;P64
L2;S2;P64

20

ieskaite

S10;P320

24

ieskaite

S10;P384

20

ieskaite

S10; P320

24

ieskaite

S10; P384

20

ieskaite

S10; P320

24

ieskaite

S10; P384

220

Diplomdarbs
Eksāmens

4
4
4
4
4
4

20
24
20
24
20
24
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma

Neiroķirurģija

49

Vispārējā ķirurģija I
Vispārējā ķirurģija II
Proktoloģija
Bērnu ķirurģija
Ginekoloģija
Dzemdniecība
Uroloģija
Torakālā ķirurģija
Asinsvadu ķirurģija
Traumatoloģija un
ortopēdija
Onkoloģija
Sejas un žokļa ķirurģija
Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Neiroķirurģija I
Neiroķirurģija II
Neiroloģija I
Neirooftalmoloģija
Reanimācija I
Rentgenoloģija I
Sejas, mutes, žokļu ķirurģija
Psihiatrija
Rehabilitoloģija I
LOR
Rehabilitoloģija II
Rentgenoloģija II
Reanimācija II
Neiropatoloģija

20

12

20
16
4
8
4
4
4
4
4
12

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L12;S12;P320
L6;S8;P286
L2;S2;P64
L2;S4;P128
S2;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P192

4
4
4

4
4
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64
L2;S2;P64
L2;S2;P64

22
2
6
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L8;S12;P352
P32
L4;S6;P96
S2;P32
S2;P32
S2;P32
S2;P32
S2;P32
S2;P32
S2;P32
S2;P32
P64
L4;S2;P32
S2;P32

16
4
8
4
4
4
4
4

22
2
6
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
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Neiroloģija II
Neiroķirurģija III
Neiroķirurģija IV
Neiroķirurģija V
Neiroķirurģija VI
Prakse ārzemēs
Neiroķirurģija VII
Neiroķirurģija VIII
Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Klīniskā nefroloģija I
Klīniskā nefroloģija II
Peritoneālā dialīze
Hemodialīze I
Patomorfoloģiskā apmācība
Hemodialīze II
Nieru transplantācija
Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Perinatoloģija latvijā –
vēsture, attīstība, struktūra,
dokumentācija, skrīningi un
standarti

4
6

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
Diplomdarbs
Eksāmens

S2;P64
L2;S2;P96
L2;S6:384
L2;S6;384
P192
P128
L2;S6;P352
P352

Kopā

4
6
24
22
12
8
22
22
260

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
Diplomdarbs
Eksāmens

L4;S10;P352
L4;S10;P352
L4;S4;P224
L2;S2;P96
L12;P20
L4;S4;P320
L2;S4;P192

Kopā

22
22
14
6
2
10
12
88

1

ieskaite

L2;S2;P16

24
22
12
8
20
22

Nefroloģija
22
22
14
6
2
10
12

Neonatoloģija
1

51

Grūtniecības patoloģija un
ietekme uz augli
Fizioloģisku un patoloģisku
dzemdību norise,
simptomātika
Dzemdību vadīšanas
taktika, atsāpināšana
dzemdībās
Augļa attīstības novērtēšana
un biofizikālā profila
noteikšana, grūtniecības
skrīnings, iespējas
Iznests, neiznests, pārnests
jaundzimušais, mazs
gestācijas laikam
Jaundzimušā izmeklēšanas
un stāvokļa novērtēšanas
metodes, gestācijas vecuma
noteikšana
Personāla darba organizācija
dzemdību, jaundzimušo un
intensīvās terapijas nodaļās
Medicīniskā dokumentācija
perinatālās aprūpes centrā
un bērnu nodaļā
Jaundzimušo bērnu
adaptācijas īpatnības

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

2

2

ieskaite

L4;S4;P32
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Reanimācijas pasākumi
dzemdību zālē, neonatālais
transports
Neonatālā perioda
robežstāvokļi
Biezāk sastopamās izmaiņas
agrīnā neioatālā periodā
(hipoglikēmija,
hipovolēmija, acidoze,
hipoksija u.c.)
Neonatālā perioda skābjusārmu līdzsvars, elektrolītu
un ūdens balanss
Iedzimto anomāliju
diagnostika ante-, postnatālā
periodā ( mātes
medikamentu ietekme uz
augli)
Hipoktiski-išēmiskā
encefalopātija – diagnostika,
klīnika, terapija
Jaundzimušo hemolītiskā un
hemorāģiskā slimība –
izpausmes veidi, terapija
Neonatālā perioda asins
analīzes, to interpretācija
Ultrasonogrāfiskās un Rtg
izmeklēšanas iespējas pirms
un pēc dzimšanas

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16
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Jaundzimušo barošanas
veidi, tehnika
Perinatālā perioda infekcija
mātei un jaundzimušajam
Nervu sistēmas attīstības
anomālijas
Intrakraniālas hemorāģijas
veidi, diagnostikas un
ārstēšanas iespējas
Traumatiski jaundzimušo
bojājumi dzemdībās
Monitorēšanas iespējas
jaundzimušo reanimācijā
Enterāla un parenterāla
barošana augsta riska
jaundzimušajiem
Jaundzumušo retinopātijas
Nervu sistēmas attīstības
anomālijas, krampji
neonatālā periodā
Termoregulācija
jaundzimušajiem dzīves
pirmajās dienās
Jaundzimušo aprūpe mājās
pēc izrakstīšanas no
reanimācijas un bērnu
nodaļas
Placentas izmeklēšanas
nozīme un iespējas

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1
1

1
1

ieskaite
ieskaite

L2;S2;P16
L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

3

3

ieskaite

L4;S4;P32

1

ieskaite

L2;S2;P16

1
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Profilaktiskās potes,
skrīningi agrīnā neonatālā
periodā
Medicīniskās aparatūras
darbības principi un
ekspluatēšanas noteikumi
Skābekļa terapijas veidi
grūtnieces, dzemdētājas un
nedēļnieces aprūpē
Jaundzimušo sirds-plaušu
anatomiskās īpatnības
Skābekļa terapijas veidi,
indikācijas neonatālā
periodā
Pozitīvas spiediena (CPAP)
pielietošana jaundzimušo
plaušu patoloģijas ārstēšanā
Palīgventilācijas principi
neonatālā periodā
Plaušu mākslīgā ventilācija,
pamatprincipi, respiratorās
terapijas protokols
Plaušu mākslīgš ventilācijas
aparatūra
Sedatīvo un miorelaksčijas
līdzekļu izmantošana
jaundzimušajiem ar PMV
Iedzimtas sirdskaites, to
korekcijas iespējas

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

55

Respiratorā monitorēšana
Apnoe – diagnoze, terapija
Bronho-pulmonāla
displāzija, terapija
Peristējoša pulmonāla
displāzija
Škidruma, elektrolītu vielu
maiņas traucējumi
Dzeltes diagnostika, terapija
Čūlaini-nekrotiskais
enterokolīts
Nieru patoloģija
jaundzimušajiem – skrīning,
taktika, terapija
Iedzimtas ķirurģiskas
patoloģijas jaundzimušo
periodā – diagnostika,
taktika un terapijas iespējas
Diafragmas trūce –
ārstēšanas īpatnības un
turpmākā taktika un terapija
Kuņģa-zarnu trakta
iedzimtas anomālijas,
diagnostika, turpmākā
taktika un terapija
Ritma traucējumi
jaundzimušo periodā,
terapija
Šoks neonatālā periodā

1
1
1

1
1
1

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S2;P16
L2;S2;P16
L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1
1

1
1

ieskaite
ieskaite

L2;S2;P16
L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16
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Viatamīnu un uztura
bagātinātāju lietošana agrīnā
neonatālā periodā
Hidrocefalus – diagnostika
un terapijas iespējas
Sepsis neonatālā periodā –
diagnostika un terapija
Abstinences iemesli
neonatālā praksē
Termoregulācija, ideālas
temperatūras nodrošinājums
Antibakteriālie līdzekļi
neonatālā praksē
Kandidu infekcija –
diagnostika, terapija
Surfaktanta pieletošanas
indikācijas, tehnika
Parenterālā barošana,
ingredienti, aprēķins,
ievades indikācijas
Elektrolītu voelmaiņa,
korekcija
Neonatālā periodā lietojamo
medikamentu
farmakoloģija,
farmakokinētika
Intensīvās terapijas
laboratorijas iespējas un
datu interpretācija

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

1

1

ieskaite

L2;S2;P16

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

2

2

ieskaite

L4;S4;P32

1

1

ieskaite

L2;S2;P16
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Kopā
Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Diagnostikas metodes
oftalmoloģijā I
Acs priekšējo daļu
patoloģija
Katarakta, glaukoma
Tīklenes un redzes nerva
slimības
Acs traumas I
Ambulatorā oftalmoloģija I
Refrakcija un kontaktlēcas
Ambulatorā ķirurģija I
Praktiskais darbs acu nodaļā
un poliklīnikā
Diagnostikas metodes
oftalmoloģijā II
Ambulatorā oftalmoloģija II
Bērnu oftalmoloģija
Refrakcija un kontaktlēcas
Ambulatorā ķirurģija II
Endokrinoloģija
Neiroloģija
Otorinolaringoloģija
Sejas un žokļa ķirurģija
Hematoloģija

88

Diplomdarbs
Eksāmens

8

8

ieskaite

L4;S2;P128

8

8

ieskaite

L4;S2;P128

4

4
4

ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64
L4;S2;P64

2
2

4
8
4
2
2

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64
P128
L2;S2;P64
S2;P32
P32

4

4

ieskaite

S2;P64

4
8
4

4
8
4
2
4
2
2
2
1

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

P64
L4;S2;P128
L2;S2;P64
P32
L2;S2;P64
L2;S2;P64
L2;S2;P64
L2;S2;P64
L2;S2;P16

Oftalmoloģija

4
4
8
4

2
4
2
2
2
1
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Dermatoveneroloģija
Psihoterapija
RAN
Reimokardioloģija
Pulmonoloģija
Nefroloģija
Ķirurģija
Katarakta, glaukoma
Tīklenes un redzes nervu
slimības
Acs traumas II
Ambulatorā oftalmoloģija
III
Oftalmoloģija
Oftalmoendokrinoloģija
Neirooftalmoloģija
Ambulatorā ķirurģija III
Vitreoretinālā patoloģija
Praktiskais darbs
oftalmoloģijā
Darbs specialitātē I
Darbs specialitātē II

1
1
1
4
1
1
2
6
4

1
1
1
4
1
1
2
6
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S2;P16
L6;S2
P16
L2;S2;P64
L2;S2;P16
L2;S2;P16
L2;S2;P64
S2;P96
S2;P64

4
4

4
4

ieskaite
ieskaite

P64
P64

4

4
2
4
2
4
10

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

P64
L2;S2;P64
L2;S2;P64
P32
L2;S4;P64
P320

20
24
176

ieskaite
ieskaite
Diplomdarbs
Eksāmens

P320
P384

ieskaite

L4;S4;P64

2
4
2
4
10
20
24
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Kardioloģija

Onkoloģija - ķīmijterapija
4

4

59

Pulmonoloģija un
alergoloģija
Gastroenteroloģija
Nefroloģija
Reanimācija un intensīvā
terapija
Neiroloģija
Psihoterapija un
robežstāvokļi
Internā medicīna
daudzprofilu stacionārā
Hematoloģija
Infekciju slimības
Ftiziatrija
Vēdera dobuma ķirurģija
Endokrinoloģija
Reimatoloģija
Ambulatorā prakse I
Grūtnieču patoloģija
Ļaundabīgo audzēju
bioloģija, imunoloģija
Ļaundabīgo audzēju
etioloģija, epidemioloģija,
skrīnings un profilakse
Ļaundabīgo audzēju
patoloģija, laboratorijas
medicīna, molekulārā
bioloģija

8

8

ieskaite

L4;S4 ;128

4
4
4

4
4
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L4;S4;P64
L4;S4;P64
L8;S4;P64

4
4

4
4

ieskaite
ieskaite

L4;S4;P64
L4;S4;P64

12

12

ieskaite

P192

4

4
4
4
4
4
4
12
4
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64
L2;S2;P64
L2;S2;P64
S2;P64
L4;S4;P64
L4;S4;P64
P192
L2;S2;P64
L2;S2;P64

4

4

ieskaite

L2;S4;P64

4

4

ieskaite

L2;S4;P64

4
4
4
4
4
4
12
4
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Ļaundabīgo audzēju stadijas
noteikšanas procedūra
Ļaundabīgo audzēju
terapija: ķirurģiskā
ārstēšana ar pretvēža
līdzekļiem
Uzturošā un paliatīvā
aprūpe
Psihosociālie vēža aspekti,
pacientu izglītošana,
bioētika, juridiskie un
ekonomiskie jautājumi
Rehabilitācija
Plaušu vēzis un
mezotelioma
Gastrointestinālie audzēji
Ļaundabīgi ginekoloģiski
jaunveidojumi
Krūts vēzis
Uroģenitālie ļaundabīgie
audzēji
Galvas un kakla audzēji
Hematoloģiskas ļaundabīgās
slimības
Sarkomas, ādas vēža un
endokrīnie vēži

2

2

ieskaite

L2;S2;P32

6

6

ieskaite

L4;S4;P96

8

8

ieskaite

L4;S4;P128

8

8

ieskaite

L4;S4;P128

8

8
8

ieskaite
ieskaite

L4;S4;P128
L4;S4;P128

8
8

8
8

ieskaite
ieskaite

L4;S4;P128
L4;S4;P128

8
8

8
8

ieskaite
ieskaite

L4;S4;P128
L4;S4;P128

4
8

4
8

ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64
L4;S4;P128

4

8

ieskaite

L2;S2;P64

8
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Ļaundabīgi centrālās nervu
sistēmas un nezināmas
primāras lokalizācijas
audzēji
Bērnu onkoloģija
Klīniskā izpēte un statistika
Nostiprināt iemaņas,
uzmanību pievēršot biežāk
sastopamajām vēza formām

4

4

8
4
12
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Bērnu kardioloģija
Bērnu pulmonoloģija un
ftiziatrija
Bērnu gastroenteroloģija
Bērnu nefroloģija
Bērnu reanimācija un
intensīvā terapija
Bērnu neiroloģija
Sociālpediatrija
Bērnu hematoloģija
Bērnu infekciju slimības
Bērnu ģenētika
Ambulatorā prakse I
Ambulatorā prakse I

8

ieskaite

L2;S2;P64

8
8
12

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L4;S4;P128
L6;S2;P128
P352

220

Diplomdarbs
Eksāmens

Pediatrija
8
8
8
4
8
8
4
4
4
4
10
10

8
8

ieskaite
ieskaite

L2;S4;P128
L4;S4;P128

8
4
8

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S4;P128
L2;S2;P64
L6;S4;P128

8
4
4
4
4
10
10

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L4;S4;P128
L4;S2;P64
L2;S2;P64
L4;S4;P64
L2;S4;P64
P320
P320

62

Bērnu ķirurģija un
ortopēdija
Medicīnas ētika
Medicīnas .likumdošana un
normatīvie akti
Bērnu endokrinoloģija
Bērnu psihiatrija un
psiholoģija
Bērnu otorinolaringoloģija
Bērnu reimatoloģija
Bērnu dermatoloģija un
veneroloģija
Neonatoloģija
Izvēles kurss specialitātē I
Izvēles kurss specialitātē I
Klīniskā pētījuma projekts

6

6

ieskaite

L2;S4;P96

2
2

2
2

ieskaite
ieskaite

L2;S2;P32
L6;S6

6
8

6
8

ieskaite
ieskaite

L4;S2;P96
L10;S4;P128

4
4

4
4
8

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64
L2;S2;P64
L2;S4;P128

12
20
12
12
176

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
Diplomdarbs
Eksāmens

L6lS6;P352
P320
P192
P192

20
4
4
4
12
4
24
24

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L10;S10;P320
L2;S2;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P64
L4;S4;P192
L2;S2;P64
L4;S4;P384
L4;S4;P384

8
12
20
12
12
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Klīniskā reimatoloģija I
Traumatoloģija-ortopēdija
Imūnhistoloģija
Imunoloģija
Locītavu radioloģija
Fizioterapija
Klīniskā reimatoloģija II
Klīniskā reimatoloģija II

Reimatoloģija
20
4
4
4
12
4
24
24

63

Klīniskā reimatoloģija III
Klīniskā reimatoloģija III
Ambulatorā slimnieku
konsultēšana

24

24
2
20

ieskaite
ieskaite
ieskaite

132

Diplomdarbs
Eksāmens

12

20
16
4
8
4
4
4
4
4
4
12

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L12;S12;P320
L6;S8;P286
L2;S2;P64
L2;S4;P128
S2;P64
S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P192

4
4
4

4
4
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64
L2;S2;P64
L2;S2;P64

4

4

ieskaite

L2;S2;P64

4

4

ieskaite

L2;S2;P64

4
20
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Vispārējā ķirurģija I
Vispārējā ķirurģija II
Proktoloģija
Bērnu ķirurģija
Ginekoloģija
Dzemdniecība
Uroloģija
Neiroķirurģija
Torakālā ķirurģija
Asinsvadu ķirurģija
Traumatoloģija un
ortopēdija
Onkoloģija
Sejas un žokļa ķirurģija
Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Neinvazīvās izmeklēšanas
metodes kardioķirurģijā
Invazīvās izmeklēšanas
metodes kardioķirurģijā

L4;S4;P384
P64
P320

Sirds ķirurģija
20
16
4
8
4
4
4
4
4
4

64

Specializētā
kardioreanimācija un
intensīvā terapijas
Kardioanestēzijas pamati
Sirds ritma traucējumu
ķirurģiskā ārstēšana
Koagulopātijas
Torakālā ķirurģija
Mākslīgā asinsrite un
palīgcirkulācijas metodes
Sirds un ascendējošās aortas
un aortas loka aneirismas
Sirds vārstuļu patoloģija
Iedzimtas sirdskaites
Koronārās sirds slimības
ķirurģija un akūtā
kardioloģija
Infekcijas un trombozes
sirds ķirurģijā.
Komplikācijas attālajā
periodā
Attālā pēcoperācijas perioda
vadīšana pēc sirds
operācijām
Multifokāla ateroskleroze
un miokarda
revaskularizācija.
Kombinētās sirds
operācijas.

12

12

ieskaite

L6;S6;P192

8
4

8
4

ieskaite
ieskaite

L6;S6;P128
S4;P64

2
4
6

2
4
6

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S2;P32
L2;S2;P64
S2;P96

8

8

ieskaite

S2;P128

10
2

10
2
24

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L4;S6;P160
L2;P32
L6;S8;P384

16

16

ieskaite

L4;S4;P256

1

1

ieskaite

L2;P16

4

4

ieskaite

L4;S2;P64

24

65

Sirds transplantācija
Moderna miniinvazīva
kardioķirurģija. Robotu
ķirurģija.
„Redo”tipa operācijas
Ķirurģiskās ārstēšanas
rezultātu uzlabošanās
iespējas. Perspektīva.

4
8

4
8

ieskaite
ieskaite

L4;P64
L4;S4;P128

8
4

8
4

ieskaite
ieskaite

L2;S2;P128
L2;P64

Kopā
Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Internā medicīna
(stacionārs) intensīvā
terapija
Internā medicīna –
kardioloģija
Infektoloģija
Ginekoloģija
Ausu, kakla un deguna
slimības
Dermatoveneroloģija
Oftalmoloģija
Pediatrija
Psihosomātiskā medicīna un
psihoterapija
Internā medicīna (
ambulatorā)

220

Diplomdarbs
Eksāmens

Sporta medicīna
8

8

ieskaite

L8;S6;P128

6

6

ieskaite

L8;S6;P96

4
2
4

4
2
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64

4
4
4
4

4
4
4
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64
L2;S2;P64
L2;S2;P64
L20;P44

6

6

ieskaite

P96

L2;S2;P64

66

Neiroloģija
Ķirurģija (ambulatorā)
Neatliekamā medicīniskā
palīdzība
Sporta medicīnas
menedžments
Traumatoloģija un
ortopēdija
Rehabilitācija
Sporta medicīnas pamati
Sporta traumatoloģija un
sports cilvēkiem ar
invaliditāti
Sporta medicīna
Sporta medicīnas
psiholoģijas un socioloģijas
pamati
Fiziskā aktivitāte un uzturs
Fiziskās aktivitātes
veicināšana sabiedrībā,
veselības veicināšana
Sporta farmakoloģijas
pamati, dopings un
antidopinga pasākumi
Treniņu metodika
Komandas ārsta darbs I
Komandas ārsta darba I
Sporta medicīna

12
4
4

12
4
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L4;S8;P192
S2;P64
L4;S4;P64

2

2

ieskaite

L4;P32

12

12

ieskaite

L4;S4;P192

12

12
9
12

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L4;S4;P192
L10;S4;P144
L4;S4;P192

2

25
2

ieskaite
ieskaite

L10;S12;P400
L8;P24

4
8

4
8

ieskaite
ieskaite

L6;S4;P64
L6;P128

2

2

ieskaite

L8;S4;P32

2
6

2
6
8
14

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S2;P32
L4;P96
L4;P128
P224

9
12

25

8
14

67

Kopā
Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Medicīniskā dokumentācija
un medicīnas statistika
Krūts vēža, gremošanas
orgānu, krūškurvja orgānu,
ādas un mīksto audu
ļaundabīgo audzēju
ārstēšana
Urīnizvadorgānu un vīrieša
dzimumorgānu ļaundabīgo
audzēju ārstēšana
Sievietes dzimumorgānu
ļaundabīgo audzēju
ārstēšana
Galvas un kakla ļaundabīgo
audzēju ārstēšana
Neatliekamā terapija
onkoloģijā
Klīniski-laboratoriskā
diagnostika
Sistēmiskā ārstēšana
Diagnostiskās radioloģija
izmeklēšanas metodes
Paliatīvā aprūpe onkoloģijā

176

Diplomdarbs
Eksāmens

Terapeitiskā radioloģija
4

4

ieskaite

L4;S4;P64

12

12

ieskaite

L8;S8;P192

4

4

ieskaite

L4;S2;P64

4

4

ieskaite

L4;S6;P64

4

4

ieskaite

L4;S2;P64

4

4

ieskaite

L4;P64

4

4

ieskaite

L4;S4;P64

20

12
20

ieskaite
ieskaite

L8;S4;P192
L6;S4;P320

4

4

ieskaite

L2;S2;P64

12

68

Radiācijas drošība un
aizstāvība
Endoskopiskās
izmeklēšanas metodes
Radionuklīdās diagnostikas
metodes
Radionuklīdās terapijas
metodes
Jonizējošā starojuma fizikas
pielietošanas staru terapijā
(medicīnas fizika) un staru
terapijas aparatūra
Attēlošanas un mērķa
apjoma noteikšana
Galvas un kakla ļaundabīgo
audzēju staru terapija
Centrālās nervu sistēmas
ļaundabīgo audzēju
ārstēšana
Krūškurvja orgānu audzēju
staru terapija
Krūts vēža staru terapija
Hematoloģija
Gremošanas orgānu
sistēmas audzēju staru
terapija
Urīnizvadorgānu un vīrieša
dzimumorgānu ļaundabīgo
audzēju staru terapija

2

2

ieskaite

L10;S4:18

2

2

ieskaite

L2;S2;p32

4

4

ieskaite

L4;S2;P64

4

4

ieskaite

L4;S2;P64

12

12

ieskaite

L8;S2;P192

8

8

ieskaite

L4;S4;P128

12

12

ieskaite

L4;S4;P192

4

4

ieskaite

L4;S2;P64

8

8

ieskaite

L4;S4;P128

12
4
6

12
4
6

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L4;S2;P192
L4;S4;P64
L2;S4;P96

4

4

ieskaite

L4;S4;P64

69

Kaulu sistēmas audzēju
ārstēšana
Ādas un citu mīksto audu
audzēju staru terapija
Neonkoloģisko slimību
staru terapija
Sievietes dzimumorgānu
ļaundabīgo audzēju
ārstēšana
Pediatrisko audzēju
ārstēšana
Paliatīvā staru terapija.
Recidīvu un metastāžu staru
terapija. Staru terapija sāpju
ārstēšanā.

2

2

ieskaite

L2;S2;P32

8

8

ieskaite

L4;S4;P128

2

2

ieskaite

L4;P32

16

16

ieskaite

L4;S4;P256

6

6

ieskaite

L2;S4;P96

4

4

ieskaite

L4;S2;P64

Kopā
Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Vispārējā ķirurģija I
Vispārējā ķirurģija II
Proktoloģija
Bērnu ķirurģija
Ginekoloģija
Dzemdniecība
Uroloģija
Neiroķirurģija
Asinsvadu ķirurģija

176

Diplomdarbs
Eksāmens

20
16
4
8
4
4
4
4
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

Krūškurvja ķirurģija
20
16
4
8
4
4
4
4
4

L12;S12;P320
L6;S8;P286
L2;S2;P64
L2;S4;P128
S2;P64
S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P64

70

Traumatoloģija un
ortopēdija
Onkoloģija
Sejas un žokļa ķirurģija
Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Plaušu fizioloģija
Pulmonoloģija
Rentgenoloģija
Amata specialitāte I
Amata specialitāte I
Invazīvā rentgenoloģija
Bronholoģija
Bērnu torakālā ķirurģija
Specializētā reanimatoloģija
Plaušu TBC ķirurģija I
Plaušu TBC ķirurģija I
Amata specialitāte II
Torakālā ķirurģija I
Torakālā ķirurģija I

12

12

ieskaite

L2;S4;P192

4
4
4

4
4
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S4;P64
L2;S2;P64
L2;S2;P64

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
Diplomdarbs
Eksāmens

L2;S2;P64
L2;S2;P64
L4;S4;P192
L4;S4;P64
S4;P384
L2;S2;P64
L2;S2;P64
L2;S2;P128
L4;S2;P64
L4;S2;P64
P128
S8;P256
P384
P384

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L4;S6;P96
L4;S6;P96
L4;S6;P96
L4;S4;P64

4
4
12
4
24
4
4
8
4
4
8
16
24
24
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Endokrinoloģija
Nefroloģija
Gastroenteroloģija
Hematoloģija

4
4
12
4
24
4
4
8
4
4
8
16
24
24
220

Kardioloģija
6
6
6
4

71

Pneimonoloģija
Reanimatoloģija
Reimatoloģija
Neiroloģija
Hroniska sirds patoloģija I
Neatliekamā kardioloģija un
intensīvā terapija I
Agrīnā rehabilitācija pēc
akūtas kardiālas patoloģijas
I
Hroniska sirds patoloģija I
Neatliekamā kardioloģija un
intensīvā terapija I
Agrīnā rehabilitācija pēc
akūtas kardiālas patoloģija I
Neinvazīvā attēlu
diagnostika un funkcionālā
diagnostika I
Sirds kateterizācija un
invazīvā kardioloģija I
Aritmoloģija un
elektrofizioloģija I
Sirds ķirurģija
Kardioreanimācīja
Hroniska sirds patoloģija II
Neatliekamā kardioloģija un
intensīvā terapija II

6
8
4
4
8
8

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L4;S6;P96
L6;S4;P128
L4;S4;P64
L4;S4;P64
L4;S4;P128
L6;S4;P128

8

ieskaite

L6;S4;P128

8
8

ieskaite
ieskaite

L6;S4;P128
L6;S4;P128

8

ieskaite

L6;S4;P128

10

ieskaite

L6;S4;P160

10

ieskaite

L6;S4;P160

8

ieskaite

L6;S4;P128

6
6

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L4;S4;P96
L2;S2;P64
L4;S4;P128

4
8

72

Neinvazīvā attēlu
diagnostika un funkcionālā
diagnostika II
Sirds kateterizācija un
invazīvā kardioloģija II
Aritmoloģija un
elektrofizioloģija II
Zinātniski pētnieciskais
darbs, statistikas pamati

10

ieskaite

P160

12

ieskaite

S2;P192

8

ieskaite

L4;S4;P128

2

ieskaite

L8;P32

Kopā
Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Vispārējā ķirurģija I
Vispārējā ķirurģija II
Proktoloģija
Bērnu ķirurģija
Ginekoloģija
Dzemdniecība
Neiroķirurģija
Asinsvadu ķirurģija
Traumatoloģija un
ortopēdija
Onkoloģija
Sejas un žokļa ķirurģija
Anestezioloģija un
reanimatoloģija
Uroloģija I

176

Diplomdarbs
Eksāmens

12

20
16
4
8
4
4
4
4
12

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L12;S12;P320
L6;S8;P286
L2;S2;P64
L2;S4;P128
S2;P64
S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P192

4
4
4

4
4
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S4;P64
L2;S4;P64
L2;S2;P64

22

ieskaite

L10;S2;P64

Uroloģija
20
16
4
8
4
4
4
4

22

73

Uroloģija I
Anestezioloģija
Veneroloģija
Endokrinoloģija
Radioloģija
Onkoloģija, ķīmijterapija
Patoloģiskā anatomija
Klīniskā mikrobioloģija
Uroftiziatrija
Nefroloģija, hemodialīze,
nieru transplantācija
Uroloģija II
Uroloģija II

22

22
4
4
4
4
4
4
4
4
12

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L10;S2;P64
L2S4;P64
L2S4;P64
L2S4;P64
L2S4;P64
L2S4;P64
L2S4;P64
L2S4;P64
L2S4;P64
L4;S6;P192

20
24
220

ieskaite
ieskaite
Diplomdarbs
Eksāmens

P320
P384

26

ieskaite

L16;S20;P416

4
10

4
10

ieskaite
ieskaite

L4;S2;P64
LL4;S6;P320

4
4
4
16

4
4
4
16

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2;S4;P64
L2;S4;P64
L2;S4;P64
L4;S4;P256

4

4

ieskaite

L2;S2;P64

4
4
4
4
4
4
4
4
12
20
24
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Traumatoloģija un
ortopēdija
Abdominālā ķirurģija
Kombustoloģija (termiskās
traumas)
Torakālā ķirurģija
Uroloģija
Reimatoloģija
Mikroķirurģija, plastiskā
ķirurģija
Asinsvadu ķirurģija

Traumatoloģija un ortopēdija
26

74

Neiroķirurģija, t.s.
neirotraumatoloģija un
vertebroloģija
Anestezioloģija un intensīvā
terapija
Traumatoloģija un
ortopēdija
Traumatoloģija un
ortopēdija ar t.s.
onkoloģiskiem aspektiem I
Traumatoloģija un
ortopēdija ar t.s.
onkoloģiskiem aspektiem I
Bērnu ortopēdija
Protezēšana, ortozēšana
Traumatoloģija un
ortopēdija I
Traumatoloģija un
ortopēdija I
Traumatoloģija un
ortopēdija II
Traumatoloģija un
ortopēdija II un pētnieciskā
darba izstrāde

12

12

ieskaite

L6;S8;P192

4

4

ieskaite

L4;S2;P64

8

8

ieskaite

L2;S4;P128

24

ieskaite

L8;S8;P384

24

ieskaite

P384

12
4
8

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L6;S6;P192
L4;P64
S4;P128

22

ieskaite

S10;P352

20

ieskaite

S8;P320

20

ieskaite

P320

220

Diplomdarbs
Eksāmens

24

24

12
4
8
22
20
20
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma

Patoloģija

75

Vispārējā patoloģija
Autopsijas materiāla
izmeklēšana
Operācijas materiālu
izmeklēšanas pamatprincipi
Biopsiju materiāla
izmeklēšanas pamatprincipi
Histoloģisko preparātu
izgatavošanas tehnoloģija.
Krāsošanas metodes .
Augļa, jaundzimušā un
bērnu vecuma patoloģija
Limfmezglu patoloģija.
Nehemopoētiski bojājumi.
Limfadenīti.
Balsta aparāta, kaulu,
locītavu patoloģijas
materiāla izmeklēšanas
metodes
Kuņģa un zarnu trakta
patoloģijas materiāla
izmeklēšanas metodes
Vispārējā citopatoloģija
Elektronmikroskopija
Vīriešu dzimumorgānu
patoloģijas materiāla
izmeklēšanas metodes

12
4

12
4

ieskaite
ieskaite

L4;S6;P192
L4;S4;P64

4

4

ieskaite

L4;S4;P64

4

4

ieskaite

L4;S4;P64

4

4

ieskaite

L4;S4;P64

12

12

ieskaite

L4;S6;P192

4

4

ieskaite

L4;S4;P64

4

4

ieskaite

L4;S4;P64

4

4

ieskaite

L4;S4;P64

6
2

6
2
10

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L4;S4;P96
L2;S2;32
L4;S64;P320

10
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Sieviešu dzimumorgānu
patoloģijas materiāla
izmeklēšanas metodes
Reproduktīvās sistēmas
patoloģija materiāla
izmeklēšanas metodes
Tiesu medicīna
Endokrīnās sistēmas
patoloģijas materiāla
izmeklēšanas metodes
Hemopoētiskās sistēmas un
limfoido audu audzēju
diagnostika
Audzēju imūnhistoķīmija
Darbs specialitātē
Pētnieciskā darba izstrāde

14

14

ieskaite

L6;S8;P224

14

14

ieskaite

L6;S8;P224

4
4

4
4

ieskaite
ieskaite

L4;S4;P64
L4;S4;P64

14

14

ieskaite

L6;S8;P224

10

10
20
24
176

ieskaite
ieskaite
ieskaite
Diplomdarbs
Eksāmens

L8;S2;P160
P320
P384

20
4

ieskaite
ieskaite

L10;S10;P320
L2;S2;P64

16
8
24
8
12

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L8;S6;P256
P128
L4;S8;P384
P128
P192

20
24
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Ievads otolaringoloģijā I
Attēlu (radioloģiskā)
diagnostika otolaringoloģijā
Ievads otoringoloģijā I
Ambulatorā ORL
Bērnu otolaringoloģija I
Bērnu otolaringoloģija I
Ambulatorā ORL pediatrijā

Otolaringoloģija
20
4
16
8
24
8
12
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Audioloģija un dzirdes
rehabilitācija
Pieaugušo
otorinolaringoloģija I
Pieaugušo
otorinolaringoloģija I
ORL ārsta prakse/rotācija
apmaiņas programmās
ārzemēs vai darbs patstāvīgi
reģionālajās slimnīcās
programmas vadītāja
uzraudzībā
Obstruktīva miega apnoe
ORL onkoloģija
Sejas un žokļu ķirurģija,
sejas traumas; siekalu
dziedzeru slimības, ORL
plastiskā ķirurģija
Pētnieciskā darba izstrāde

4

4

ieskaite

L2;S2;P64

24

ieskaite

L4:S8;P384

12

12

ieskaite

S4;P192

8

8

ieskaite

P128

4
24
12

ieskaite
ieskaite
ieskaite

L2S2;P64
L4;S4;P384
L4;S4;P192

12
176

ieskaite
Diplomdarbs
Eksāmens

P192

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

S2;P64
S2;P32
S2;P32
S2;P32
L4;S4;P112

24

4
24
12

12
Kopā

Obligātā daļa (A daļa)
Apakšprogramma
Ķirurģija
Krūšu kurvja ķirurģija
Dzemdniecība
Ginekoloģija
Intensīvā terapija

Anestezioloģija un reanimatoloģija
4
2
2
2
7

4
2
2
2
7
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Internā medicīna,
kardioloģija
Anestezioloģija
Neiroloģija un
neiroķirurģija
Kardiopulmonālā
reanimācija
Anestezioloģija un intensīvā
terapija pediatrijā
EKG
Anatomija,datormācība,
farmakoloģija, fizika,
patofizioloģija ar bioķīmijas
elementiem
Anestēzija abdominālajā
ķirurģijā
Anestēzija ginekoloģijā
Anestēzija neiroķirurģijā
Anestēzija angioķirurģijā
Anestēzija uroloģijā
Anestēzija ORL klīnikā
Intensīvā terapija un
reanimācija
Anestēzija oftalmoloģijā
Anestēzija traumatoloģijā,
ortopēdijā
Anestēzija pediatrijā
Neatliekamā palīdzība un
intensīvā terapija

5

5

ieskaite

L4;S4;P80

8
4

8
4

ieskaite
ieskaite

L8;S8;P128
L2;S2;P64

1

1

ieskaite

L20;P20

3

3

ieskaite

L6;S6;P48

2
4

2
4

ieskaite
ieskaite

L20;S20;P20
L20;S10

4

4

ieskaite

L4;S2;P64

4
4
4
4
2

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite

L4;S2;P64
L4;S2;P64
L4;S2;P64
L4;S2;P64

8

4
4
4
4
2
8

2
6

2
6

ieskaite
ieskaite

8

8
11

ieskaite
ieskaite

11

L4;S2;P96
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Anestēzija dzemdniecībā
Bronholoģija
Anestēzija krūšu kurvja
ķirurģijā
Klīniskā mikrobioloģija un
hospitālā epidemioloģija
Anestēzija pediatrijā.
Intensīvā terapija pediatrijā.
Transfuzioloģija
Pirmsoperatīvā pacienta
sagatavošana
Anestēzija neatliekamā
palīdzībā
Anestēzija endokrīnā
ķirurģijā
Anestēzija akūtā ķirurģijā
un diagnostisko
manipulāciju laikā
IT kardioloģijā
Anestēzija ķirurģijas dienas
stacionārā
Anestēzija plastiskā un
mikroķirurģijā
Anestēzija stomatoloģijā un
sejas žokļu ķirurģijā
Nieru aizstājterapija
Anestēzija kardioķirurģijā
(ieskaitot invazīvo
monitoringu)

8
2
6

8
2
6

ieskaite
ieskaite
ieskaite

1

1

ieskaite

16

16

ieskaite

1
3

1
3

ieskaite
ieskaite

4

4

ieskaite

L4;S2;P64

4

4

ieskaite

L4;S2;P64

4

4

ieskaite

L4;S2;P64

4
4

4
4

ieskaite
ieskaite

L4;S2;P64

8

8

ieskaite

4

4

ieskaite

L4;S2;P64

4
6

ieskaite
ieskaite

L2;S2;P64
L2;S2;P96

4
6

L4;S4;P96
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Intensīvā terapija
kardioķirurģijā
Jaunākā anestēzijas,
intensīvās terapijas,
detoksikācijas aparatūra
Intensīvā terapija un
anestezioloģija
kombustoloģijā
Akūtu un hronisku sāpju
terapija
Intensīvā terapija un orgānu
donoru aprūpe
transplantoloģijā
Anestezioloģija
neonatoloģijā un pediatrijā
Pētnieciskā darba izstrāde

4

4

ieskaite

L2;S2;P64

8

8

ieskaite

L4;S4;P128

2

2

ieskaite

L2;S2;P32

8

8

ieskaite

L4;S4;P128

4

4

ieskaite

L4;S4;P64

6

6

ieskaite

L4;S4;P96

2

2
220

ieskaite
Dilpomdarbs
Eksāmens

L4

Kopā
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Studiju programmas praktiskā īstenošana (studiju valoda, izmantotās studiju
metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana, e-studijas utt).
Profesionālā studiju programma rezidentūrā “Medicīna” 85% - 95% tiek realizēta
ārstniecības iestādē, kā to nosaka Ārstniecības likums, atbilstoši kuram rezidents
vienlaicīgi ir gan pilna laika klātienē studējošais, gan darba attiecībās (darba ņēmējs)
ārstniecības iestādē. Rezidenta darbs/studijas paredz 8 stundu darba dienu, jeb 40
stundu darba nedēļu + dežūras, kas paredz vismaz 48 obligātās dežūras stundas un 24
stundas mēnesī papildu par papildus apmaksu. Par Valsts budžeta finansējumu
studējošie saņem atalgojumu par savu darbu, savukārt, studējošie, kuri konkursa kārtā
nav tikuši valsts budžeta finansētās vietās (vai arī studē programmā, kurā attiecīgajā
gadā valsts budžeta finansējums netiek piešķirts), sedz studiju maksu par personīgiem
līdzekļiem vai trešās personas līdzekļiem. Programmas kursi atbilst dažādām
medicīnas nozarēm un tiek apgūti vai nu atbilstošā profila nodaļā ārstniecības iestādē,
vai ambulatorā praksē . Katrs rezidents programmu apgūst pēc individuāla plāna, kas
tiek plānots tā, lai vienlaicīgi vienā nodaļā neatrastos vairāk kā 3-5 rezidenti
(atsevišķās nodaļā arī mazāk). Tikai tā iespējams nodrošināt pietiekami lielu pacientu
skaitu vienam rezidentam, lai viņš varētu apgūt nepieciešamās iemaņas un prasmes,
papildināt teorētisko zināšanu bāzi. Katra studiju kursa ietvaros, kopā ar
apmācīttiesīgo ārstu, tiek analizēts pacienta izmeklēšanas plāns, iegūtie izmeklējumu
rezultāti, saskaņota adekvāta terapija. Kursa aprakstā definēts kādas teorētiskās
zināšanas un praktiskās iemaņas studējošam vajadzētu apgūt. Diemžēl jāatzīmē, ka
pašreizējā finansiālā situācija valstī joprojām ispaido pacientu profilu nodaļās –
pārsvarē dominē pacienti ar smagu vai akūtu patoloģiju, ne vienmēr pacienta
saslimšana atbilst konkrētās stacionāra nodaļas specifikai. Tāpēc arī ne vienmēr 100%
iespējams garantēt, ka vienu vai otru manipulāciju rezidentam izdosies apgūt kursa
laikā. Tomēr , zinot, kopējo manipulāciju un praktisko iemaņu apjomu, rezidentam ir
motivācija to apgūt visas programmas laikā. Semināros paši rezidenti gatavo
prezentācijas par aktuālām tēmām specialitātē, vai klīnisko gadījumu, kļūdu, tai
skaitā, analīzi. Rezidenti pilnībā iesaistās klīnikas darbā kā pilntiesīgi tās darbinieki.
Universitāšu klīnikas regulāri organizē gan tematiskās lekcijas, gan plāno rīta
konferences ar aktuālu tēmu priekšlasījumiem. Šo konferenču apmeklējums
rezidentiem ir obligāts, tā pat kā nodaļas vai programmas ietvaros organzētie
semināri. Katra rezidenta uzdevums ir vismaz reizi gadā sagatavot aktuālas tēmas
prezentāciju saviem kolēģiem. Latvijas Universitāte nodrošina teorētisko sadaļu, kas
katrai programmai var būt atšķirīga. Studijas notiek latviešu valodā, arī ārzemju
studentiem, tajā pat laikā, lai rezidents varētu sagatavot labu prezentāciju un izstrādāt
zinātniski pētniecisko darbu, viņam jāzina svešvaloda ļoti augstā līmenī, regulāri
jāiepazīstas ar jaunākajiem pētījumiem un sasniegumiem nozarē. Ikviens rezidents var
iesaistīties savas specialitātes starptautiskās apmācības programmās un kārtot
zināšanu pārbaudes elektroniski. Atsevišķas apakšprogrammas (anestezioloģija un
reanimatoloģija, uroloģija, dermatoveneroloģija) var kārtot starptautisko sertifikācijas
eksāmenu, pēc kura sekmīgas nokārtošanas iegūt starptautisku specialitātes
sertifikātu. Apzinoties brīvā darba tirgus iespējas Eiropas mērogā, šādam sertifikātam
ir būtiska nozīme. Kā pirmais e-kurss tiek plānots “infekciju slimības”, kas kļūs par
kursa “infektoloģija” daļu. Ņemot vērā ārsta specialitātes un, attiecīgi, studiju
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specifiku, e-kursu iespējas ir ierobežotas, jo primāri būtiska ir praktiskā darbība kursa
ietvaros. E-kursi var kļūt kā sadaļa teorētisko zināšanu apguvei un kontrolei.
Praktisko kursu sadaļas apguvi nodrošina ārstniecības iestādes, ar kurām Latvijas
Universitātei ir cieša sadarbība. Universitāšu klīnikas piedāvā visjaunākās un
modernākās tehnoloģijas un iekārtas, kas nepiešamas ārsta darbā. Programmas, kur
tās īpaši nepieciešamas – ‘diagnostiskā radioloģija”, “terapeitiskā radioloģija”,
“kardioloģija”, “anestezioloģija un reanimatoloģija”, “Sirds ķirurģija” u.c. – paredz
īpaši padziļinātu tehnoloģiju apguvi. Mūsu rezidenti ir tie, kas pirmie apgūst jaunās
tehnoloģijas un kļūst par vienu no retajiem speciālistiem valstī, kas šādu darbu var
veikt. Te minami gan jaunie kardiologi, gan neiroķirurgi, gan asinvadu un sirds
ķirurgi.
Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas kritēriji un metodes studiju
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība).

rezultātu

Pēc katra kursa apguves rezidenta zināšanas tiek novērtēts ar ieskaiti. Kurss prasa
100% apmeklējumu, lai tas tiktu ieskaitīts. Kā attaisnots, kavējums pieļaujams
slimības dēļ, tomēr arī tad nokavētais laiks ir jāatstrādā. Tādā apakšprogrammā, kā “
dzemdniecība un ginekoloģija” (šī ir specialitāte, kas lemj par 2 cilvēku dzīvībām
vienlaicīgi – māti un augli/jaundzimušo), ir paredzēti eksāmeni pēc katra studiju gada,
savukārt, “Diagnostiskā radioloģija”, ķirurģijas profila programmās, ekāmens ir pēc
1. studiju gada un pēc 3. studiju gada, anestezioloģijas un reanimatoloģijas
programmā - pēc 2. studiju gada. Programma kopumā ir apgūta tikai tad, ja visos
programmas kursos ir saņemts vērtējums – ieskaitīts, sekmīgi izstrādāts un aizstāvēts
diplomdarbs un nokārtots valsts eksāmens, kas tiek apvienots ar sertifikācijas
eksāmenu. Studiju laikā rezidents atskaites formā fiksē visas praktiskās manipulācijas
(operācijas), norādot, cik daudz tās veicis pats, cik asistējis. Īpaši svarīgi tas ir
operējošām specialitātēm, kā arī anestezioloģijā un reanimatoloģijā, jo tikai
pietiekams praktisko operatīvo aktivitāšu apjoms nodrošinās atbilstošu profesionālo
kvalifikāciju studijas beidzot un uzsākot patstāvīgu darbu.
Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam,
un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā.
Latvijā profesijas standarts pagaidām ir izstrādāts reglamentētajā profesijā – „ārsts”,
atbilstību kuram nodrošina līdzdiploma izglītībā iegūtais ārsta grāds. Lai uzsāktu
studijas augstākās profesionālās izglītības studiju programmā „Medicīna”, ārsta grāds
ir obligāts priekšnosacījums.
Programmas Medicīna apakšprogrammas ir izstrādātas, balstoties uz 2009.gada
24.marta LR Ministru kabineta 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”, kuri paredz studiju programmas apguves ilgumu
gados, kā arī tematisko sadalījumu un iegūstamo iemaņu un prasmju apguves secību
pa studiju gadiem. Šie noteikumi definē, kas ir pamatspecialitāte, apakšspecialitāte
(kuras apguves priekšnosacījums ir iepriekš apgūta konkrēta pamatspecialitāte), vai
papildspecialitāte (kas ir kopēja vairākām pamatspecialitātēm).
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Ārstniecības likums nosaka, ka rezidentūra ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības
programmu īstenojošu ārstniecības iestādi esoša ārsta izglītošana valsts valodā
specialitātes iegūšanai saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības
programmu medicīnā, un iegūt specialitāti iespējams tikai caur rezidentūru vai kā to
traktē Ārstniecības likums - specializācija — tālākizglītības daļa, kas noris saskaņā
ar akreditētu izglītības programmu, ievērojot profesijas standartu un
specialitātes nolikumu.
Beidzot studijas rezidentūrā (programmā Medicīna), jaunais speciālists kārto
sertifikācijas eksāmenu un iegūst sertifikātu specialitātē, kas Ārstniecības likumā tiek
definēts sekojoši: ārstniecības personas sertifikāts — Latvijas Ārstniecības personu
profesionālo organizāciju savienības, Latvijas Ārstu biedrības vai Latvijas Medicīnas
māsu asociācijas izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo
sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi
nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē.
Tikai 2012.gada 18.decembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.943
Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība, kuri nosaka sertifikācijas kārtību, kā arī
to, ka beidzot studiju programmu „Medicīna” ir iespējams apvienots eksāmens –
valsts eksāmens kopā ar sertifikācijas eksāmenu, ar nosacījumu, ka eksaminācijas
komisijā piedalās gan LU pārstāvji, gan locekļi no attiecīgās specialitātes
sertifikācijas komisijas.
Atbilstoši Augstskolu likumam, augstākā profesionālā studiju programma Medicīna ir
pilna laika klātienes programma, pēc kuras apgūšanas tiek iegūta profesionālā
kvalifikācija. Ārsts (līdz ar to arī visu specialitāšu ārsti) ir reglamentēto profesiju
sarakstā, un programma Medicīna pilnībā atbilst profesionālās augstākās izglītības
valsts standartam.
Kā jau 2001.gada 20.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.481
Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu nosaka:
Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, ievēro
šādus pamatprincipus: zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība — atbilstoši
izvirzītajiem programmu mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un
uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai, kā
arī vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas obligātā satura apguvi.
Valsts
pārbaudījumu,
kura
sastāvdaļa
ir
zinātniski
pētnieciskā
diplomdarba/diplomprojekta darba izstrāde un aizstāvēšana, vērtē valsts pārbaudījuma
komisija (turpmāk — komisija), kuras vadītāju un sastāvu attiecīgajam
akadēmiskajam gadam apstiprina augstskolas satversmes noteiktajā kārtībā. Komisija
darbojas saskaņā ar augstskolas senāta apstiprinātu nolikumu.
Komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas
vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai
darba devēju pārstāvji.
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Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valstu
atzītu augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju programmām.
Profesionālās augstākās izglītības programma rezidentūrā Latvijā realizē 2
augstskolas - Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte. Abas augstskolas
izstrādājot programmas , kā likumisko pamatu izmantojušas MK Noteikumus 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", rezidentūras organizācijas un
finansēšanas kārtību nosaka 2011.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumi
Nr.685 “Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi”. Abu augstkolu
rezidenti studiju rpogrammas apgūst vienās un tajās pašās ārstniecības iestādēs un
bieži vien apmācīttiesīgie ārsti ir vieni un tie paši. Studiju programmas (LU Medicīna,
RSU Medicīna rezidentūrā) apakšprogrammas ir identiskas pēc ilguma. Piemēram
programma anesteziologa reanimatologa specialitātes iegūšanai praktiski identiski ir
arī abu augstskolu programmu kursu garumi un nosaukumi, jo programma izstrādāta
pēc Eiropas Anesteziologu asociācijas vadlīnijām. Atbilstoša programma ir lielākajā
daļā Eiropas valstu. Tartu universitātē anesteziologa reanimatologa specialitāti iegūst
4 gadu studijās , ne piecu, kā tas ir Latvijā. Salīdzinot Tartu Universitātes programmas
ar Latvijas Universitātes programmām, viena no būtiskām atšķirībām ir tā, ka studijas
notiek tikai par valsts finansējumu, bet, lai iestātos rezidentūrā , ir jākārto
iestājeksāmeni. Igaunijā nav iedalījuma pamatspecialitātēs, apakš- un
papildspecialitātēs, savukārt tās programmas, kas Latvijā paredzētas piem.
apakšspecialitātes apgūšanai prasa vispirms studijas kādā no pamatspecialitātēm.
Igaunijā uzsāk studijas uzreiz izvēlētā specialitātē, tāpēc programma ir vismaz par 1
gadu garāka (piemēram – pulmonoloģija, gastroenteroloģija, reimatoloģija). Atšķirīga
ir programma onkoloģijas specialitātēs – Latvijā ir 2 pamatspecialitātes – onkologs ķīmijterapeits un radiologs terapeits, Igaunijā ir viena specialitāte onkologs, kas
pārzina gan onkoloģisko pacientu aprūpi, gan medikamentozo, gan staru terapiju.
Lietuvā rezidentūras programmai raksturīgs, ka viens (pirmais) studiju gads ir kā
internatūra – vispārēja pamatdisciplīnu apguve universitāšu klīnikās un tikai pēc tam
seko programma atbilstošā specialitātē. Abu valstu studiju programmas beidzot, tiek
iegūta profesionālā kvalifikācija specialitātē, kas tiek atzīta arī Eiropā atbilstoši EP un
EK Direktīvai.
Salīdzinot LU un Anglijas (Joint Royal Colleges of Physicians Training Board)
kardioloģijas programmas, redzams, ka Anglijā ir programmas atšķirīga līmeņa
kvalifikācijai. Ja pamatprogramma kardioloģijā ir 4 gadu programma, kā tas arī
noteikts Eiropas Direktīvā, tad augsti kvalificēta kardiologa studijas kopumā ir
minimums 84 mēneši! Pirmo gadu studiju programma paredz akūtās medicīnas un
kardioloģijas pamatu apgūšanu vai nu primārā līmeņa veselības aprūpes iestādēs vai
daudzprofilu stacionāros, sākot ar 2. un 3. Studiju gadu apmācība notiek terciārā
līmeņa ārstniecības iestādēs, specializētās kardioloģijas vai torakālās un
kardioķirurģijas nodaļās, kurās tiek apgūtas arī visas nepieciešamās vizuālās un
funkcionālās diagnostikas metodes, invazīvā kardioloģija . 4. un, ja nepieciešams, arī
5. gads norit jau šaurākā kardioloģijas specializācijā, atkarībā no studējošā izvēles.
Studiju process kā obligātu paredz gan pētniecisko darbību, gan arī akadēmisko .
Pēdējā studiju gadā ir iespēja specializēties vai nu tikai kā augsti kvalificētam
praktizējošam speciālistam, vai padziļināti iesaistīties pētnieciskajā darbā vai arī
akadēmiskajā darbā.
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Informācija par studējošajiem
II līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „medicīna”.
2014. gadā studiju programmu absolvējuši 61 studējošais, no tiem 6 ārvalstu studenti.
2.4.4. Informācija par studējošiem par valsts budžeta līdzekļiem
Valsts budžeta rezidentu skaits un piesaiste ārstniecības iestādēm.

n.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ārstniecības iestāde
P. Stradiņa KUS
Rīgas Austrumu KUS
Valsts Sporta medicīnas centrs
Traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīca
Rīgas 1. slimnīca
Bērnu KUS
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Liepājas reģionālā slimnīca
Ziemļekurzemes reģionālā slimnīca
SIA Vidzemes slimnīca
SIA Jelgavas pilsētas slimnīca
Dr. V. Vecvērdiņas ģimenes ārsta
prakse
Dr. M. Balmanes ģimenes ārsta prakse
V. Meļņikas ārsta prakse
E. Tirāna ģimenes ārsta prakse
I. Zeiļukas ģimenes ārsta prakse
Nataļjas Zaharovas ģimenes ārsta
prakse
SIA Dubultu poliklīnika
SIA Druvas doktorāts
A. Seļezņevas ārsta prakse
KOPĀ

Kopējais
rezidentu
skaits
118
74
6

No tiem
studiju
pārtraukumā
24
16
1

3
2
14
2
3
1
1
1

0
1
4
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

1
1
1
1
234

0
0
0
0
47

Visu rezidentu sadalījums pa specialitātēm un studiju gadiem:
Programmas nosaukums
Studiju gadi
1
2
3
Alergoloģija
1
Anestezioloģija un reanimatoloģija
7
12 4
Dermatoveneroloģija
8
8
3
Diagnostiskā radioloģija
3
8
5
Dzemdniecība un ginekoloģija
4
7
5
Endokrinoloģija
1
4
1
Ftiziopneimonoloģija
4
2

4

5

2

2

3
5

3

6

kopā
1
27
19
21
24
6
6
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Gastroenteroloģija
Ģimenes medicīna
Internā medicīna
Kardioloģija
Krūškurvja ķirurģija
Ķirurģija
Neiroķirurģija
Oftalmoloģija
Onkoloģija-ķīmijterapija
Osteopātija
Otolaringoloģija
Patoloģija
Pediatrija
Reimatoloģija
Sirds ķirurģija
Sporta medicīna
Terapeitiskā radioloģija
Traumatoloģija un ortopēdija
Uroloģija

2
22
10
5

2
28
19
6

2
24
14
5

10

7
1
2
1
7
3

9
1
4

5

4
1
1
1
1
1
1

5
2
3
5
2
4
1

1
4
1
kopā

2
1
2
1

5
1
4

3

1
5
3

2
1
3

2
1
1
1

2
2

6
74
43
21
2
33
2
11
4
15
13
3
17
2
1
5
4
10
6
376

Plānotais absolventu skaits 2015. gadā - 58, no tiem 2 ārvalstu studenti.
2014./2015. Studiju gadā imatrikulēti 107 studējošie, no kuriem 69 par valsts budžeta
finansējumu. Tā kā budžeta vietu sadalījumu pa augstskolām zināmā mērā nosaka
pretendentu izvēle, kurā augstskolā viņi pieteikušies, tad šis ir labs rādītājs studiju
procesa novērtējumam Latvijas Universitātē no studējošo puses.
Studējošo, absolventu un ārstu aptauja
Latvijas Universitātes rezidentūras studiju rezultātu novērtējums balstoties uz MK
2011. gada 30. augusta noteikumu Nr. 685 „Rezidentu sadales un rezidentūras
finansēšanas noteikumi” 11.5.3.1., 11.5.3.2., 11.5.3.3. apakšpunktiem.
Tā kā rezidenta anketai par pasniedzēju nebija obligāta prasība norādīt studējošā
vārdu, cerot uz atklātāku vērtējumu, tad izvērtējums pa studiju gadiem un
programmām nevar būt korekts, kaut arī lielākā daļa rezidentu savus personas datus ir
norādījuši. Latvijas Universitātes rezidentūras attīstības programmā kopumā ir
saņemtas 268 anketas no rezidentiem un 134 no pasniedzējiem.
Vērtējot anketas par pasniedzējiem, iegūtie dati:
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Medicīnisko zināšanu nodošana

0%
3%
7%
pilnīgi nepiekrītu
27%

nepiekrītu
nevaru izlemt
piekrītu
pilnīgi piekrītu

63%

Punktualitāte un pieejamība

0% 4%

5%
pilnīgi nepiekrītu
26%

nepiekrītu
nevaru izlemt
piekrītu
pilnīgi piekrītu

65%

Ārsta cilvēciskā īpašības

2%

6%

4%
17%

pilnīgi nepiekrītu
nepiekrītu
nevaru izlemt
piekrītu
pilnīgi piekrītu

71%
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Ārsta pedagoģiskās iemaņas

1%

5%

9%
pilnīgi nepiekrītu
nepiekrītu
nevaru izlemt
22%

63%

piekrītu
pilnīgi piekrītu

Ārsts sniedza kvalitatīvu apmācību cikla laikā

0% 5%

6%
pilnīgi nepiekrītu
25%

nepiekrītu
nevaru izlemt
piekrītu

64%

pilnīgi piekrītu
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Kopumā ārsts cikla laikā sniedza teicamu apmācošo darbu

1%

4%

10%
pilnīgi nepiekrītu
nepiekrītu
nevaru izlemt
26%

59%

piekrītu
pilnīgi piekrītu

Klīniskā bāzē bija laba iespēja izpildīt studiju programmas
prasības

0%
2%
1%
36%

pilnīgi nepiekrītu
nepiekrītu
nevaru izlemt
piekrītu

61%

pilnīgi piekrītu
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Visos augstākminētajos attēlos redzams kopējais pasniedzēju izvērtējums. Jāatzīst, ka
ņemot vērā programmu atšķirību kursu daudzumā un ilgumā, lielākā daļa ārstu un
saņēmuši vērtējumu no 1-3 rezidentiem. Šāds neliels respondentu skaits var sniegt
tikai tendences atbilstošā jautājuma vai raksturojošā punkta vērtējumā. Vēl jo vairāk,
ja viena apmācībā iesaistītā ārsta raksturojums no vairāku rezidentu puses ir
diametrāli pretējs, tad jādomā, ka raksturojumu ietekmējušas saskarsmes problēmas
vai personības īpatnības, kā arī nevar noliegt formālu anketu aizpildīšanu.
Augstāku un arī vienveidīgāku novērtējumu saņēmuši ārsti, kuri iesaistīti tādu
specialitāšu kā ķirurģija, traumatoloģija un ortopēdija, anestezioloģija un
reanimatoloģija apguvē, kas liek domāt, ka rezidenti vairāk noslogoti ikdienas darbā
un mazāk pievērš uzmanību pašam apmācības procesam. Turklāt šo specialitāšu
rezidenti ilgstoši ir kopā ar saviem pasniedzējiem un apmācīt tiesīgajiem ārstiem,
vecākajos kursos kļūstot par vienas komandas locekļiem nodaļas vai klīnikas mērogā.
Svarīgu informāciju sniedz rezidentu sniegtie komentāri.
Izanalizējot iegūto informāciju, iespējams izdalīt būtiskākās problēmas rezidentūras
studiju procesā, kas netieši skar arī pasniedzēju darba kvalitāti:
-stacionāra nodaļas arvien mazāk atbilst sākotnēji definētajam nodaļas
profilam. Krasi pieaudzis to pacientu skaits, kuri tiek stacionēti galēji smagā veselības
stāvoklī, ar vairākām hroniskām saslimšanām, un, kuri nonāk nodaļās pēc brīvo vietu
principa (tas īpaši attiecināms uz iekšķīgo slimību nodaļām);
-ārstu lielais noslogojums, lai paspētu paveikt darbu vairākās darba vietās, ierobežo
laiku darbam ar rezidentu;
-noteikta valsts budžeta finansējuma apstākļos, samazinājusies plānveida ķirurģiskā
aktivitāte, tas, savukārt, nosaka rezidenta praktisko iemaņu apguves ierobežojumus. Ja
operējošām specialitātēm ir būtiski apgūt profesionālās iemaņas sākot no vienkāršākā
uz sarežģītāko, tad šobrīd pārsvarā dominē akūtā operatīvā ķirurģija, komplicētas
ķirurģiskas un onkoloģiskas saslimšanas;
-ambulatorā pacientu aprūpē būtiska nozīme ir piešķirtajām valsts finansējuma
kvotām. Tiklīdz tās attiecīgajā laika periodā tiek iztērētas, ambulatoro pieņemšanu
skaits būtiski samazinās, bet tas ir process, kuru rezidentu rotāciju ciklus plānojot,
nevar paredzēt;
-atsevišķi ārsti ir savus pienākumus uzticējuši rezidentiem, kas nekādā gadījumā nav
akceptējams no augstskolas puses. Vecāko kursu rezidenti var sniegt atsevišķus
padomus savas kompetences līmenī, bet atbildību par rezidenta apmācību jāuzņemas
tikai un vienīgi kvalificētam speciālistam;
-būtiska loma ir apmācīttiesīgā ārsta saskarsmes prasmes līmenim darbā ar rezidentu,
kas ne vienmēr ir tieši proporcionāls ārsta pieredzei, kompetencei un zināšanām;
-krasi atšķirīga vērtējuma saņemšana par pasniedzēju, liecina par salīdzinošu augstu
subjektīvā faktora lomu pasniedzēja vērtēšanā.
Pozitīvi tiek vērtēti tie ārsti, kuri uzdod pašiem rezidentiem iepazīties ar jaunāko
zinātnisko literatūru un pēc tam to pārrunā, analizē, sasaistot ar praktisko darbu, spēj
dot rezidentam papildus materiālus tēmas apguvei.
Par rezidentu vērtējumu pagaidām saņemtas 134 anketas.
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Jāatzīmē, ka ārsti ir aizrādījuši par anketas formu – skaidrojumi pie atsevišķiem
punktiem ir pārāk gari, tāpēc nereti nemaz netiek izlasīti, bet vērtējums tiek sniegts
tikai šo 9 (10) baļļu sistēmā. Ir bijuši iebildumi par sadaļu profesionālisms un tā
skaidrojuma daļu (...rezidents vienmēr pauž respektu, līdzjūtību, godīgumu...), kas
vairāk būtu attiecināma uz komunikācijas spējām, savukārt – daļa - ...paškritisks,
atzīst un vēlas analizēt savas kļūdas .....attiecināma uz anketas punktu – paškritiskums
un spēja pilnveidoties.
Kopumā iegūtie rezultāti:
Rezidenta zināšanas medicīnā

0%
1%
15%

17%
5 punkti
6 punkti
7 punkti
8 punkti
9 punkti
67%

Rezidenta diagnostiskās iemaņas

4%

0%

29%
6 punkti
7 punkti
8 punkti
9 punkti
67%
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Studējošo līdzdalība
Programmā Medicīna studē cilvēki, kuri ir jau vienu augstāko izglītību ieguvuši 6
gadu ilgās studijās, jau ir saskārušies ar praktisko darbu ārstniecībā, tāpēc spēj
adekvāti un lietišķi izvērtēt studiju procesu kopumā.
Sadarbības līgums starp Latvijas Universitāti un Veselības ministriju paredz aptaujas
anketas aizpildīšanu, kurā rezidenti izvērtē gan katra kursa pasniedzēja veikto darbu,
gan kursu kopumā, vienlaicīgi raksturojot arī ārstniecības iestādes veikto darbu,
iespējas, ieeinteresētību rezidentu apmācībā. Būtiskākais anketās ir piedāvātā iespēja
rezidentiem izteikt savu viedokli par studiju procesu, problēmām, vēlamajām vai
nepieciešamajām izmaiņām, papildus teorijas tēmām.
Katra programmas Medicīna apakšprogramma atšķirīgi risina jautājumus par
potenciāli nepieciešamām izmaiņām tajā. Tās apakšprogrammas, kurās ir daudz
studēojošo (Ģimenes medicīna, Internā medicīna, Dzemdniecība un ginekoloģija ) 1
reizi pusgadā tiekas ar visiem rezidentiem vienlaicīgi, lai diskutētu par pozitīvo un
negatīvo pieredzi studiju laikā. Programmas, kurās ir rezidentu mazāk, vai tās
programmas, kurās iegūst kvalifikāciju kādā no apakšspecialitātēm, ir raksturīgas ar
to, ka līdz 90% tās tiek apgūtas vienā universitātes klīnikas nodaļā, līdz ar to radikālas
izmaiņas programmā nav gaidāmas. Toties šie rezidenti vairāk iesaistās tālākizglītības
procesā jaunāko gadu rezidentiem, kuri attiecīgās nodaļās nonāk tikai uz vienu vai
dažiem studiju kursiem. Pieredze rāda, ka vecāko kursu rezidenti ir atsaucīgāki un
atvērtāki apmācības procesā nekā kolēģi ar pamatīgu darba stāžu.
Studējošie vismaz reizi mēnesī ierodas Rezidentūras attīstības programmas studiju
daļā, kur dalās gan pozitīvā, gan negatīvā pieredzē. Studējošie nebaidās sniegt
vērtējumu, arī kritisku, gan par ārstiem, kuri ar viņiem strādā, gan studiju procesu
kopumā. Tas ļauj no lielā apmācīttiesīgo ārstu skaita izvēlēties tos, par kuriem ir
vislabākais vērtējums un atsauksmes. Tieši rezidentu ieteikumi ir panākuši atsevišķu
kursu garuma izmaiņas, gan jaunu kursu ieviešanu, tā pilnveidojot programmas
atbilstoši mūsdienīgām tendencēm medicīnā.
Studiju programmas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze.
Stiprā puse
1. Studiju programma Medicīna veidota pielīdzinot tās apakšprogrammas Eiropas
valstu tālākizglītības programmām.
2. Profesionālā studiju programma rezidentūrā „Medicīna” turpina attīstīties,
balstoties uz veiksmīgu sadarbību ar Rīgas universitātšu klīnikām, lielākajām
ārstniecības, tai skaitā – privātās medicīnas - iestādēm un ģimenes ārstu praksēm.
Pieaug to ārstniecības iestāžu skaits reģionos, kuras uz līgumisko attiecību pamata
klūst par rezidentūras studiju klīniskajām bāzēm.
3. Pieaug to ārstu skaits, kuri iegūst tiesības apmācīt rezidentus. Ārstniecības likumā
33. pantā tika veiktas izmaiņas, kas atvieglo apmācīttiesību statusa iegūšanu: (21)
Rezidentu apmācību ārstniecības iestādēs saskaņā ar akreditētām rezidentūras
izglītības programmām medicīnā ir tiesības veikt ikvienam pamatspecialitātē,
apakšspecialitātē vai papildspecialitātē sertificētam ārstam, kura darba stāžs
attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē pēc
ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Iespēja
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apmācīt rezidentu ir gan prestiža jautājums ārstam, gan arī kredītpunktu ieguves veids
ārsta resertifikācijas procesā.
4. Rezidentūras attīstības programmas vadītājai un programmas direktoram ir
iespējas piedalīties normatīvo aktu izstrādēs, apspriešanā vai labojumu veikšanā
Latvijas Ārstu biedrībā, kā arī darba grupās Veselības ministrijā.
5. Rezidentūras attīstības programmas vadībai ir cieša sadarbība ar Latvijas Jauno
ārstu (LJĀA) asociāciju. Tas nodrošina abpusēju informācijas plūsmu, iespēju
iepazīties ar jauno ārstu vērtējumu par rezidentūras procesa norisi rezidentu
skatījumā.
6. Aizvien vairāk rezidentūras studijās klīnikās veidojas vairāku līmeņu apmācība: tas
nozīmē, ka vecāko kursi rezidenti arī paši iesaistās jaunāko kolēģu apmācībā: tiek
gatavotas lekcijas, semināri, kā arī pārraudzība vienas nodaļas vai specialitātes
ietvaros gan pašā studiju procesā, gan organizatoriskajos pasākumos.
7. Pieaug to jauno speciālistu, kuri beiguši LU rezidentūras programmu, turpina savu
darbu izglītībā, kā arī papildina jauno zinātnieku skaitu Latvijā.
8. Turpinās studentu apmaiņas programmas attīstība.
9. Turpinās ārstu speciālistu darbība UEMS (European Union of Medical Specialists),
kas nodrošina jaunāko informāciju medicīnas specialitāšu jomā un izglītībā Eiropas
mērogā.
10. Rezidentūras gala pārbaudījums tiek apvienots ar katras specialitātes sertifikācijas
eksāmenu, kā to nosaka MK noteikumi Nr. 943 (2012.gada 18. decembris)
Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība.
11. Latvijas Universitāte pārstāv visas zinātnes nozares, kas nodrošina rezidentu
pētnieciskos darbus veidot kā starpnozaru pētījumus.
12. Sadarbībā ar potenciālajiem darba devējiem jaunajiem ārstiem speciālistiem,
Latvijas Universitāte regulāri saņem informāciju par konkrētās specialitātes kadru
trūkumu ārstniecības iestādēs.
Vājās puses:
1. Veselības ministrija ir atbildīgā ministrija par ārstu speciālistu izglītību
Latvijā, bet pietrūkst noteiktas struktūrvienības vai personas, kas būtu
atbildīga par izglītību (konkrēti rezidentūru). Atsevišķi jautājumi, tādi kā
budžeta vietu sadale, sadarbības problēmas ar klīnikām un finansu sadalījums
starp augstskolu un ārstniecības iestādi rezidentūras programmu realizējot, tiek
risināti sasteigti un nepietiekoši savlaicīgi.
2. Ir nepietiekoša komunikācija starp Veselības ministriju un Izglītības un
zinātnes ministriju, kā rezultātā atsevišķi likumdošanas un normatīvo
dokumentu punkti nonāk pretrunā viens otram.
3. Rezidentūrā studējošiem nav iespējas apmeklēt izvēles kursus, jo paredzētais
finansējums ir definēts tikai obligātajiem kursiem.
4. Ārvalstu studentam, kurš ārsta grādu ieguvis ārpus Eiropas Savienības, lai
atzītu iepriekšējo izglītību, eksāmens jākārto latviešu valodā. Reālā dzīvē tas
nozīmē, ka potenciālajam studentam vispirms jāatrod iespēja uzturēties
Latvijā, lai apgūtu latviešu valodu un tikai tad kārtot eksāmenu iepriekšējās
izglītības atzīšanai.
5. Ārvalstu studenti, nereti cenšas ļaunprātīgi izmantot uzticēšanos un iegūto
TUA, par kuru atbildību nes LU, lai tiktu tālāk uz kādu no ES valstīm darba
meklējumos
6. Apmācīttiesīgie ārsti nepietiekoši izprot rezidentu izglītības problēmas,
apgūstamās iemaņas un prasmes dažādām specialitātēm.
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7. Nav paredzēti līdzekļi rezidentu pētnieciskā darba izstrādei un tehniskai
nodrošināšanai.
8. Veselības aprūpes organizācija ierobežotā finansējuma apstākļos ierobežo
operatīvo un ārstniecisko plānveida veselības aprūpi, kas, savukārt, apgrūtina
rezidenta praktisko iemaņu apguvi no „A – Z”, pēc principa - no vienkāršākā
uz sarežģītāko.
9. Līdz šim nav uzsākta tāda studiju forma kā e-kurss.
Iespējas:
1. Attīstīt telekonferenču veidā organizētas lekcijas, kas notiek bāzes vietā LU,
bet tiek novadītas līdz reģionālajām ārstniecības iestādēm un to rezidentiem,
kā arī pārējam ieinteresētam personālam. Šādas lekcijas var tikt organizētas arī
sadarbībā ar ģimenes veselības medicīnas centru, kad ieguvēji būtu ne tikai
reģionu rezidenti, bet arī ārsti.
2. Turpināt iesaistīt pēdējo studiju gadu rezidentus rezidentūras programmas
apmācības procesā.
3. Veicināt ciešāku sadarbību ar LR Veselības ministriju, veicināt savstarpēju un
savlaicīgu informācijas apmaiņu gan finansiālu, gan organizatoru jautājumu
risināšanā.
4. Paplašināt rezidentu piesaisti klīniskiem un zinātniskiem pētījumiem LU
ietvaros, kas varētu būt ne tikai medicīnā, bet arī starpdisciplināros pētījumos
– piem. bioloģijā, medicīnas fizikā, bioķīmijā u.c.
5. Nodrošināt pašu programmā iesaistīto ārstu apmācību, sekojot novitātēm
medicīnā, kā arī Eiropas Savienības direktīvām.
6. Padziļināti informēt un skaidrot apmācībā iesaistītajiem praktizējošiem
ārstiem katras programmas specifiku, apgūstamās iemaņas un prasmes, ko
rezidentiem vajadzētu studiju laikā apgūt.
7. Paplašināt iespējas ārvalstu studentiem apgūt latviešu valodu, atvēlot tam 1.
semestri (20 KP apjomā), padziļināti apgūstot medicīnisko terminoloģiju,
saskarsmes elementus ar pacientiem ar atšķirīgām saslimšanām.
8. Attīstīt studiju procesu telemedicīnas ietvaros.
9. Izstrādāt un akreditēt programmas Medicīna jaunas apakšprogrammas.
Draudi:
1. Joprojām saglabājas ekonomiskās situācijas ietekme uz veselības aprūpes
sistēmu valstī kopumā un tās ietvaros arī uz izglītības sistēmu medicīnas
speciālistu apmācībā. Jūtams ilglaicīgu prognožu trūkums attiecībā uz kadru
politiku medicīnā. Ārstniecības iestāžu veiktā un vēl plānota restrukturizācija
samazina pieprasījumu pēc jaunajiem speciālistiem noteiktās specialitātēs,
īpaši reģionos. Reģionālajās ārstniecības iestādēs samazinās sarežģītu un
smagu patoloģiju pacientu skaits, jo pārāk liela daļa slimnieku tik koncentrēta
Rīgā universitāšu klīnikās. Tas, savukārt, samazina jauno speciālistu vēlmi
uzsākt profesionālo darbību ārpus Rīgas.
2. Valstiska nepieciešamība pēc ārstiem pamatspecialitātēs – ģimenes medicīnā,
neatliekamā medicīnā - ierobežo studējošo skaitu par valsts finansējumu citās
specialitātēs. Turklāt izteikti pieaugot rezidentu skaitam vienā specialitātē ir
apgrūtināta praktiskā apmācība, jo rezidentūras studiju princips ir: vienam
apmācīttiesīgam ārstam ir piesaistīts tikai viens rezidents.
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3. Pieaug starpvalstu konkurence Eiropas mērogā kvalificētu speciālistu
piesaistē. Brīvā tirgus apstākļos jaunie ārsti izvēlas ekonomiski izdevīgāko
piedāvājumu.
4. Finansiālā situācija valstī nosaka to, ka izteikti samazinās medicīnisko, īpaši
plānveida, pakalpojumu apjoms, līdz ar to apdraudēta praktiskā apmācība
noteiktiem studiju programmas virzieniem, īpaši ķirurģiskā profila.
5. Saasinātās finansiālās situācijas valstī dēļ, var palielināties konkurence 2
augstskolu starpā, kuru funkcijās ietilpst medicīnas izglītība gan līdzdiploma
gan pēcdiploma līmenī.
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1. Studiju programmas satura un realizācijas apraksts:
Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi
Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti
kvalificētus zinātniekus un akadēmiskā darba speciālistus dažādās medicīnas un farmācijas
nozarēs, lai tie varētu iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu un apgūt
pedagoģiskā un pētnieciskā darba realizācijas, org
anizācijas un vadības principus visaugstākajā līmenī.
Studiju programmas uzdevumi ir:
1. Sniegt doktorantiem padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas ar veselības
aprūpi saistītās nozarēs;
2. Sagatavot zinātniekus, kuri ir spējīgi veikt patstāvīgu, oriģinālu un zinātniski nozīmīgu
pētniecības darbu un spēj kritiski novērtēt citu personu zinātnisko devumu;.
3. Sagatavot augsta līmeņa veselības aprūpes speciālistus, kuri spētu sistematizēt un vispārināt
savus praktiskos novērojumus, ieviest jaunas diagnostikas un ārstniecības metodes, kā arī
publicēt un popularizēt savus pētījumus starptautiskā līmenī;
4. Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā
zinātniskā darba tirgū;
5. Sagatavot akadēmiskā darba speciālistus, kuri spētu sniegt studējošajiem jaunākās zinātnes
atziņas un iesaistīt zinātnes jaunrades procesā;
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6. Veicināt valsts intelektuālā potenciāla izaugsmi.
2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
Doktorants, kas ir sekmīgi pabeidzis DSP, ir spējīgs veikt patstāvīgu oriģinālu zinātniski
nozīmīgu pētījumu, visos tā etapos – sākot ar hipotēzes un mērķa formulēšanu, literatūras
izpēti, plānošanu, efektīvāko darba metožu izvēli, pētījuma realizāciju, iegūto datu apstrādi un
prezentāciju, gan dažāda līmeņa kongresos un konferencēs, gan arī starptautiski atzītu
publikāciju veidā. Vēlamākais rezultāts būtu prasme iegūto pētījumu rezultātus pielietot vai
ieviest praksē. Jaunais speciālists būs spējīgs sadarboties ar kolēģiem, gan Latvijā, gan ārpus
tās robežām, veidojot un iesaistoties kopējos projektos. Sagatavoto speciālistu darba vietas būs
gan LU fakultātes un zinātniskie institūti, gan ar LU nesaistītas akadēmiskās un zinātniskās
institūcijas un ar veselības aprūpi saistītas iestādes.
Pēc studiju pabeigšanas studējošajiem jāspēj uzrādīt zināšanas, prasmes un kompetences,
kas atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 8. līmenim.:
Iegūtās zināšanas ļaus izprast aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas ar veselības aprūpi
saistītos virzienos, kā arī ļaus pārvaldīt mūsdienu pētniecības metodoloģijas un metodes.
Orientēties starpdisciplinārās iespējās.
Iegūtās iemaņas paplašinās un pilnveidos zināšanas veselības aprūpē un prasmi tās pieliet
praksē. Ļaus patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes.
Ļaus īstenojot nozīmīgus oriģinālus pētījumus un apkopot rezultātus starptautiski citējamās
publikācijās. Ļaus gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu ar
plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Ļaus patstāvīgi paaugstināt savu
zinātnisko kvalifikāciju. Ļaus vadīt pētniecības un attīstības projektus ar veselības aprūpi
saistītās iestādēs un organizācijās.
Pabeidzot studijas iegūtās prasmes ļaus izprast ētikas normas un veikt tām atbilstošus
zinātniskos pētījumus. Veikt patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, kas ļaus risināt
nozīmīgus pētnieciskus vai inovatīvus uzdevumus medicīnas aprūpē. Studiju laikā tiks attīstīta
spēja patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma vietējus un
starptautiskus zinātniskus projektus.
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3. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un Latvijas Universitātes
stratēģijai
Salīdzinājumā ar citām valstīm, Latvijā ir salīdzinoši mazs ārstu un farmaceitu skaits, kas ir
ieguvuši medicīnas vai farmācijas zinātņu doktora grādu, līdz ar to pieprasījums pēc augsti
kvalificētiem speciālistiem ar zinātņu doktora grādu pārsniedz piedāvājumu. No LU interešu
viedokļa ir būtiski palielināt speciālistu skaitu ar visaugstākā līmeņa kvalifikāciju, kas ir
iespējams tikai veicinot doktora studiju programmu attīstību. Pielietojot iegūtās zināšanas un
prasmes jaunie zinātnieki dos ieguldījumu gan veselības aprūpes visos etapos, gan zinātnē, gan
izglītībā.
LU attīstības stratēģija ir vērsta uz jauno zinātņu doktoru iesaisti akadēmiskajā darbā, ko
nodrošina DSP. Šobrīd Medicīnas fakultātē strādā 22 jaunie speciālisti, kas ir pabeiguši
Medicīnas un farmācijas DSP un ieguvuši zinātņu doktora grādu.
Programmas attīstībā ir arī ieinteresētas citas LU fakultātes. Notiek studiju programmas
auglīga sadarbība ar bioloģijas, ķīmijas un fizikas fakultātēm. Vairāki bioloģijas fakultātes
absolventi studē vai ir pabeiguši Medicīnas un DSP, no kuriem 8 ir aizstāvējuši disertācijas.
Studiju programma ir izveidota atbilstoši četriem galvenajiem augstākās izglītības
mērķiem:


Personības attīstībai. DSP ļauj katram doktorantam attīstīt viņa identitāti, talantus un
potenciālās iespējas mērķa sasniegšanai. Studiju programmā tiek ņemta vērā studējošā
zinātniskās intereses, jau esošā pieredze, zināšanas un sasniegumi, kā arī nodrošināta
individuāla pieeja katram doktorantam, veicinot virzību uz priekšu. Tai pat laikā
doktorants var veicināt citu attīstību – strādājot kā konsultants, pasniedzējs, vadītājs.



Demokrātiskas sabiedrības attīstībai. DSP attīsta doktorantiem spēju orientēties plaša
apjoma informācijā, uztvert svarīgāko un paust savu viedokli. Iemāca pamatot savus
uzskatus un nebaidīties no neordinārām, progresīvām idejām un to dažādām risinājuma
iespējām.



Zinātnes attīstībai. Visi doktoranti veic zinātniskus pētījumus. Pētījumi ir atšķirīgi, bet
visi ir mērķēti uz zinātnes attīstību un pētījumu praktisku pielietošanu labklājības
pilnveidošanai.



Darba tirgus prasību apmierināšanai. DSP sagatavo visaugstākā līmeņa speciālistus
veselības aprūpē, pēc kuriem pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Jaunie zinātņu
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doktori ir nepieciešami arī darbam zinātniski - pētnieciskajos institūtos un izglītības
iestādēs. Zinātņu doktori, kas ir beiguši Medicīnas un farmācijas doktora studiju
programmu ir MF un citu augstskolu docētāji, strādā ar medicīnu saistītās iestādēs,
zinātniskos izpētes institūtos un projektos.
4. Prasības, uzsākot studiju programmu
Studijas DSP var uzsākt indivīdi, kam ir kāds no sekojošiem maģistra grādiem: bioloģijā,
uzturzinātnē, farmācijā, veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās, zobārsta grāds vai
profesionālais (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ārsta grāds.
Ārvalstu pretendentiem nepieciešams Latvijas maģistra grādam pielīdzināma izglītība,
šādos gadījumos diploma atbilstību nosaka ar Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzi.
Uzņemšana. Pretendenti doktorantūrā tiek uzņemti konkursa kārtībā. Pieteikšanos
doktorantūrai organizē LU Doktorantūras daļa. Pieteikšanās tiek izsludināta LU mājas lapā. LU
budžeta finansēto studiju vietu skaitu Medicīnas un Farmācijas doktora studiju programmā
nosaka LU Zinātnes padome, to saskaņojot ar LU Senātu. 2012./2013. akadēmiskajā gadā
programmā bija 17 budžeta vietas un 7 budžeta vietas, kam neseko finansējums. Juridisku vai
fizisku personu finansēto studiju vietu skaits doktora studiju programmā, ja pieteiktais
promocijas darbs atbilst programmas kritērijiem, līdz šim nav ierobežots.
Piesakoties studiju turpināšanai doktorantūrā reflektantam jāiesniedz:


Aizpildīta noteikta parauga pieteikuma veidlapa ;



Kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā
darba pamatojums un iestrāde.



Curriculum Vitae;



Akadēmiskās izglītības dokumenta un sekmju lapas kopija (oriģināla uzrādīšana
obligāta). Ārvalstīs iegūtās izglītības dokumentiem nepieciešama LR Akadēmiskās
informācijas centra izziņa;



Rekomendācijas studijām doktorantūrā (ja ir);



Pases kopija;



Reģistrācijas naudas maksājuma čeks;



Viena fotokartīte.
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Dokumentu pieņemšana notiek LU akadēmiskajā departamentā noteiktos datumos (parasti
augusta otrajā pusē). Tālāk iesniegtie dokumenti tiek nodoti MF Doktorantūras studiju
padomei. Iestājpārbaudījumus pilna un nepilna laika klātienes studijām pārrunu veidā organizē
Medicīnas un Farmācijas doktora studiju programmas padome. Tiek izmantoti ar Doktora
studiju programmu direktoru padomes rīkojumu apstiprināti doktorantu uzņemšanas kritēriji.
Kritēriju tabulu aizpilda uzņemšanas komisijas sekretārs. Pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti)
pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, uzņemot reflektantus
doktorantūrā un ieskaitot budžeta vietās.
Reģistrējoties doktorantūras studijām:


Ar pretendentu tiek noslēgts līgums par studijām LU doktorantūrā;



Tiek noslēgta vienošanās par darba izpildi ar doktorantūras darba vadītāju,
doktorantūras programmas direktoru un MF dekānu;



Tiek apstiprināts doktoranta individuālais darba plāns visam doktorantūras periodam un
pirmajam studiju gadam;



Ja studijas notiek par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem, tad doktorantam
jāsamaksā studiju maksa par pirmo pusgadu.

5. Studiju programmas plāns un organizācija
Medicīnas un Farmācijas doktora studiju programma ir turpinājums maģistra vai
profesionālajai studiju programmai. Atbilstoši LU noteikumiem studiju programmas forma var
būt pilna laika klātiene vai nepilna laika klātiene. Doktora studiju ilgums pilna laika studijās ir
trīs gadi. Doktoranta darbs pilna laika studijās tiek plānots 48 nedēļas gadā ar četru nedēļu
atvaļinājumu, kura laikā doktorants var saņemt stipendiju, studiju un studējošā kredītu, ja tādi
viņam ir piešķirti. Doktoranta darbs nepilna laika studijās, kas ilgst četrus gadus, tiek plānots
mazāk par 48 nedēļām gadā, neparedzot īpašu laiku atvaļinājumam. Doktorantam ir tiesības
ņemt divus akadēmiskā atvaļinājuma gadus.
Atbilstoši specialitāšu klasifikatoram Medicīnas un farmācijas DSP piedāvā studijas
šādās medicīnas apakšnozarēs: anatomija; histoloģija un citoloģija; medicīniskā bioķīmija;
mikrobioloģija un virusoloģija; normālā fizioloģija; sabiedrības veselība; patoloģija;
farmakoloģija; internā medicīna; pediatrija; neiroloģija; ķirurģija; anestezioloģija un
reanimatoloģija; onkoloģija un hematoloģija; medicīnas vēsture. Farmaceiti var izvēlēties
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šādas apakšnozares: zāļu formu tehnoloģija; farmācijas ķīmija, farmakognozija un
farmaceitiskā farmakoloģija. Katrai apakšnozarei ir vadītājs, kas fakultātē ir vadošais eksperts
minētajā jomā un atbilstošās nozares vadošais docētājs.
Atbilstoši programmas mērķiem doktorantiem studiju laikā jāveic dokumentēta:


zinātnes apakšnozares jaunāko pētījumu metožu apgūšana un pielietošana praksē;



jaunāko informācijas tehnoloģiju, pētījumu plānošanas, datu apstrādes, prezentēšanas
paņēmienu apguve;



padziļināta zinātnes apakšnozares teorētisko disciplīnu apguve;



lektora, projektu vadītāja darba pieredzes pamatu apgūšana, piedaloties profesionālo,
bakalaura, maģistra studiju programmu un pētniecisko projektu realizācijā;



jāpiedalās ar referātiem vietējās un starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros,
skolās;



patstāvīga zinātniskā pētījuma realizācija, iegūto rezultātu analīze un publikāciju
izveidošana publicēšanai zinātniskajā periodikā;



jāsagatavo promocijas darbs, kas atspoguļo oriģināla pētījuma rezultātus, kurus var publicēt
zinātniskos izdevumos.
Promocijas darba aizstāvēšana ir iespējama arī pēc DSP pabeigšanas. Ja promocijas darbu

aizstāv doktorants, kurš ir jau eksmatrikulēts no doktora studijām, tad uz disertācijas
aizstāvēšanas laiku viņu imatrikulē LU saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem.
Medicīnas un farmācijas DSP apjoms atbilst 144 kredītpunktiem, kurus doktorants iegūst
sekojošā veidā (saīsināts studiju plāns):
1. tabula. Medicīnas un Farmācijas doktora studiju programmas plāns.

A daļa (obligātā)

KP
4
4

1. Eksāmens apakšnozares vadošajā kursā
2. Eksāmens svešvalodā
3. Obligātie kursi:
a) Modernās biomedicīnas tehnoloģijas
2
b) Biomedicīnas statistika
2
4. Pedagoģiskais darbs – līdzdalība profesionālās, maģistra un bakalaura Vismaz 2
studiju programmas realizācijā, noslēguma darbu vadīšana.
5. Promocijas darba izstrādāšana
100

B daļa (izvēles)
1. Studiju programmas piedāvātie kursi

2 (par katru)
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2. Pēcdiploma apmācības kursi ārzemēs
3. Pēcdiploma apmācības kursi Latvijā

2 (par katru)
2 (par katru)

Individuālās studijas un pētniecība
1. Jaunas pētniecības metodes apgūšana
2. Zinātniskā publikācija citētā izdevumā
3. Zinātniskā publikācija recenzētā izdevumā
6. Referāts par patstāvīgi izstrādātu zinātnisku pētījumu starptautiskā
zinātniskā konferencē vai seminārā
7. Referāts par patstāvīgi izstrādātu zinātnisku pētījumu vietējā zinātniskajā
konferencē vai seminārā
8. Patents

2 (par katru)
6 (par katru)
4 (par katru)
3 (par katru)
2 (par katru)
5 (par katru)

(*1 credit point in the University of Latvia is 1,5 ECTS credit points)

Izvērstu studiju plānu saņem visi doktoranti uzsākot doktorantūru. Tā kā katram
doktorantam ir atšķirīga promocijas darba tēma, tad katrs darbojas pēc sava individuāli
sastādīta studiju plāna, no kura 80% ir individuālais zinātniski pētnieciskais darbs. Visiem
doktorantiem ir obligāts pedagoģiskais darbs, zinātniskā darba vadītāja uzraudzībā. Ja
doktorantam nav iespēja vadīt bakalauru, maģistru un profesionālo studiju kursus, tad
alternatīva ir studējošo noslēguma darbu vadīšana.
Obligātos studiju kursus (A daļa) apgūst visi programmā studējošie. Viena kursa
vadīšanā ir iesaistīti virkne Latvijas vadošo speciālistu. Kursā „Modernās biomedicīnas
tehnoloģijas” līdzdarbojas speciālisti no Latvijas zinātniskajiem institūtiem, gan lasot lekcijas,
gan demonstrējot pieejamās tehnoloģijas. Nodarbības notiek dažādos pētnieciskos institūtos,
kas ļauj paplašināt doktorantu redzesloku par pētījumu iespējām. Otrs obligātais kurss
„Biomedicīnas statistika” ļauj doktorantiem apgūt datu apstrādes iespējas un konsultēties ar
docētājiem par vēlamāko metodi savu datu apstrādē un interpretācijā. Uz A daļas kursiem var
reģistrēties arī LU citu augstskolu DSP doktoranti, kā uz izvēlas (B) daļu. B daļas kursus var
apmeklēt gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Kursi domāti zināšanu pilnveidošanai doktorantu
izvēlētajās apakšnozarēs, kas ir atšķirīgas.
Promocijas darbs var būt:
Disertācija. Disertācija atspoguļo nozīmīgu pētījumu kādā no medicīnas vai farmācijas
zinātnes apakšnozarēm un veido pabeigtu, viengabalainu darbu. Disertācijā atspoguļotajiem
rezultātiem jābūt publicētiem vai pieņemtiem publicēšanai vismaz trīs zinātniskos žurnālos, no
kuriem vismaz vienam jābūt citējamam izdevumam, bet pārējiem jābūt LZP atzītos recenzētos
žurnālos.
9

Zinātnisko rakstu kopa sastāv no kopsavilkuma, referāta un vismaz pieciem autora rakstiem
recenzētos un citētos zinātniskos izdevumos. Referātā ir apkopota zinātniskajā literatūrā
publicētā informācija par darba tēmu, apraksta galvenās darbā izmantotās metodes,
sistematizēti autora zinātniskajos rakstos atspoguļotie rezultāti.
Monogrāfija – recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai tēmai, ir starptautiski pieejama
zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un kopsavilkumu svešvalodā.
Katram disertācijas darbam tiek uzrakstīts kopsavilkums, kurā atspoguļota doktora darba
novitāte, izvirzīti darba mērķi un uzdevumi, īsi aprakstītas pielietotās metodes, atspoguļoti
galvenie rezultāti un secinājumi. Kopsavilkumam obligāti jābūt gan latviešu, gan angļu valodā.
Tā apjoms ir aptuveni 40.lpp.
Pēdējo gadu laikā, ņemot vērā doktorantu un ekspertu ieteikumus un veicot daudzkārtējus
DSP uzlabojumus, studiju programma ir nostabilizējusies. Akcents tiek likts uz jau esošo
studiju kursu pilnveidošanu, doktorantu iesaisti zinātniski – pētnieciskos lokālos un
starptautiskos projektos, sadarbību ar zinātniskajiem institūtiem un tajos esošu pētniecības
tehnoloģiju izmantošanu. 2010. gadā medicīnas fakultātē darbu uzsāka divas doktorantūras
skolas – „Biomedicīnas pētījumu un jauno tehnoloģiju doktotūrantūras skola” un
„Doktorantūras skola translācijas medicīnā”, kurās piedalās lielākā daļa no esošajiem un
potenciālajiem doktorantiem. Doktorantūras skolas turpina savu darbību līdz šim. Doktorantu
skolas ietvaros organizētās lekcijas un semināri ir jauns papildus informatīvs avots doktorantu
zināšanu paplašināšanai. Skolās iesaistītajiem maģistriem un profesionālo studiju programmu
studentiem, skolas dod ievirzi doktora studijām.
6.Studiju programmas organizācija
LU Doktora studiju programmas pārzina mācību prorektors, bet administratīvo vadību
nodrošina Doktorantūras daļa. Studiju apakšprogrammas apguvi un disertācijas izstrādes gaitu
kontrolē darba zinātniskais vadītājs (var būt divi) un Medicīnas un Farmācijas doktora studiju
padome. Padomi veido priekšsēdētājs, seši studiju padomes locekļi, no kuriem viens ir
sekretārs. Visi padomes locekļi ir profesori un/vai vadošie pētnieki ar pieredzi doktora darbu
vadīšanā. Darba zinātniskajiem vadītājiem jābūt ar zinātnisku grādu un publikācijām
starptautiski recenzējamos zinātniskos izdevumos un jāatbilst LZP eksperta prasībām. Par
studiju un pētniecības darba rezultātiem doktorants vismaz 2 reizes gadā atskaitās doktora
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studiju padomes organizētajās atestācijās, kur tiek pieņemts lēmums par rezultātu atbilstību
individuālajai studiju programmai. Atskaitēs piedalās arī promocijas darba vadītāji. Padomes
locekļi, diskutējot ar doktorantu, norāda uz zinātniskā darba nepilnībām vai kļūdām,
pilnveidošanas iespējām un termiņu ierobežojumiem. Pozitīvi jāvērtē fakts, ka doktora studiju
padomē darbojas promocijas padomes locekļi. Tas dod abpusēju labumu, jo gan doktorantam
tiek akcentētas atbilstošās promocijas komisijas prasības promocijas darbam, gan tiek
informēta promocijas komisijas locekļi par topošajām disertācijām - to saturu un kvalitātes
līmeni. Atskaite pozitīvs vērtējums ir pamats studiju turpināšanai. Konfliktu gadījumos galīgo
lēmumu par studiju atbilstību apakšprogrammas prasībām un rezultātu kvalitāti pieņem nozares
un apakšnozares vadītājs, vajadzības gadījumā pieaicinot ekspertus.
Visciešākā sadarbība doktorantiem studiju laikā ir ar zinātniskā darba vadītāju. Ir tādi
doktoranti, kas veic promocijas darba izstrādi zinātniskā institūtā un tiekas ar vadītāju katru
dienu, bet pārējie konsultējas vienu vai vairākas reizes nedēļā atkarībā no nepieciešamības.
Neskaidrību gadījumos, nākamais pieejamākais cilvēks ir doktora studiju padomes sekretāre.
Viņa nodrošina doktorantus ar aktuālo informāciju - kursu uzsākšanas laikiem, atestāciju
datumiem, organizē promocijas eksāmenus, palīdz veikt kredītpunktu uzskaiti, sniedz atbildes
un informāciju uz doktorantu jautājumiem, kā arī uzklausa doktorantu vēlmes un problēmas.
Komunikācija pārsvarā notiek ar E-pastu palīdzību. Doktorants var saskaņot individuālu
konsultācijas laiku ar doktora studiju padomes direktoru vai jebkuru medicīnas fakultātes
docētāju, kas varētu palīdzēt promocijas darba tapšanā. Akadēmiskā gada laikā rakstiskas
sūdzības doktora studiju padome nav saņēmusi.
7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Doktorantūras studenti realizē individuāli sastādīto studiju plānu, no kura 87% ir
individuālais zinātniski pētnieciskais darbs, kurš tiek veikts darba vadītāja uzraudzībā. Līdz ar
to doktora studiju programmā akcents tiek likts uz pašizglītošanās iespēju veicināšanu. Pārējos
13% veido obligātie studiju kursi statistikā un modernajā biomedicīnas tehnoloģijās.
Studentiem ir iespēja izvēlēties kādus no 8 brīvās izvēles kursiem, kurus piedāvā studiju
programma. Students var apgūt zināšanas dažādos pēcdiploma apmācības kursos, kurus
piedāvā citas mūsu valsts un ārzemju augstskolas. Par šo kursu apgūšanu tik ieskaitīts attiecīgs
kredītpunktu skats.
11

8. Vērtēšanas sistēma
Doktorantūrai beidzoties ir jābūt sekmīgi nokārtotiem doktorantūras eksāmeniem –
svešvalodā un zinātnes apakšnozarē. Eksaminēšanas komisiju veido 3-5 vadošie nozares
speciālisti, piedaloties vismaz vienam doktorantūras padomes loceklim un darba vadītājam.
Sekmīgai studiju pabeigšanai ir jābūt nokārtotiem eksāmeniem obligātajos studiju kursos.
Doktorantu zināšanas eksāmenos tiek novērtētas izmantojot 10 ballu skalu, kur 10 (izcili) ir
augstākais novērtējums, bet 4 (gandrīz viduvēji) ir zemākais sekmīgais novērtējums. Beidzot
doktorantūru ir jābūt uzrakstītām vai iesniegtām publicēšanai vismaz trim publikācijām citētos
un/vai recenzētos izdevumos (vismaz vienā publikācijā doktorantam jābūt pirmajam autoram
vai atbildīgajam par korespondenci ar redakciju). Pirms disertācijas iesniegšanas aizstāvēšanai,
struktūrvienībā, kurā tiek izstrādāta disertācija, tiek organizēts seminārs promocijas darba
apspriešanai, par ko tiek pieņemts lēmums ar ieteikumu virzīt darbu uz aizstāvēšanu vai tā
turpmāku pilnveidošanu. Promocijas padome tiek izveidota no medicīnas vai farmācijas
nozares ekspertiem. Padomi apstiprina LU rektors. Katras disertācijas izvērtēšanai tiek
nozīmēti trīs recenzenti ar LZP ekspertu tiesībām atbilstošā apakšnozarē. Recenzentus
apstiprina LU zinātņu prorektors. Viens no recenzentiem ir pieaicināts ārzemju speciālists.
Mēnesi pirms aizstāvēšanas recenzenti saņem disertācijas darbu izvērtēšanai un recenzijas
sagatavošanai. Disertācijas aizstāvēšanā piedalās vismaz divi no pieaicinātajiem recenzentiem.

9. Studiju programmas izmaksas
Doktora studijas fakultātē notiek par Valsts budžeta dotāciju doktora studijām vai par
personīgajiem, vai juridisko personu līdzekļiem. Pārskata perioda otrajā pusē ir palielināts
budžeta vietu skaits doktora studiju programmai. Iepriekšējos gados bija 17 budžeta vietas
DSP, bet tagad par valsts budžeta finansējumu studē 24 doktoranti. Līdz ar to ir samazinājies
studējošo skaits par personīgo finansējumu (10%).
Ir spēkā līgumi ar darba devējiem, kuri uzņemtas doktora studiju maksas segšanu. Katru
gadu LU piešķir līdzekļus DSP zinātniskā darba veikšanai un aparatūras iegādei. Atbildīgais
par finansu resursu sadalījumu DSP ir tās direktors. Programmas direktors plāno finansu
izlietojumu katram gadam. Tālāk plānu apstiprina fakultātes dekāns un tas tiek iesniegts LU
akadēmiskajā departamentā. Finansu izlietojumu kontrolē fakultātes izpilddirektore un LU
plānošanas un finansu daļa.
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Finansiālas problēmas ir radušās pēdējo gadu laikā saistībā ar ekonomisko krīzi, bet
2009. gadā uzsāktais ESF finansētais projekts „Atbalsts doktora studijām LU”, situāciju ir atkal
uzlabojis. Diemžēl šis finansējums neparedz materiālu iegādi darba nodrošināšanai, bet
nodrošina doktorantus ar Latvijas apstākļiem labām stipendijām un mobilitātes iespējām.
Mobilitātei ir paredzēti 1000 Ls gadā, līdz ar to visi projektā iesaistītie doktoranti ir bijuši
vienu vai vairākas reizes ārpus Latvijas - starptautiskos kongresos, semināros, skolās. ESF
finansētajā projektā pārskat periodā bija iesaistīti 10% doktorantu. Projektā tika iesaistīti arī 4
zinātniskā grāda pretendenti (tie, kas pabeiguši studijas doktorantūrā, bet vēl nav aizstāvējuši
disertāciju). ESF stipendiju iespēja neapšaubāmi palielināja studiju efektivitāti un aizstāvēto
disertāciju skaitu.
Doktorantu zinātniskā darba nodrošinājums ir būtiski saistīts konkrētas zinātniski
pētnieciskās grupas materiāli tehnisko bāzi, kurā notiek disertācijas izstrāde. Finansu
risinājums šobrīd ir pētnieku grupu iesaistīšanās dažādu līmeņu finansētos projektos un
programmās.
Doktorantu piedalās ERAF projektos "Atbalsts zinātnei un pētniecībai". Minēto projekta
ietvaros doktoranti ir iesaistīti pētījumos – „Plaušu vēža diagnostikas metodes un
datorprogrammas prototipa izstrāde, izmantojot izelpas gaisa analīzi ar mākslīgo ožas
sensoru”; „Ģenētisku un seroloģisku metožu izstrāde kanceroģenēzes novērtēšanai pacientiem
ar autoimūnām gastrointestinālām slimībām”. ES finansētos projektos drīkst piedalīties tikai tie
doktoranti, kas nesaņem ESF stipendijas. Līdz ar to tā ir vēl viena laba finansējuma iespēja
zinātniskā darba veikšanai un mobilitātei. ES finansēto projektu finanses katru ceturksni
kontrolē Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departaments.
Kopumā jāatzīst, ka doktoranta darba finansiālās iespējas ir atkarīgas no zinātniskā darba
vadītāja kompetences projektu pieteikšanā un finansiālo resursu piesaistē. Tie zinātniskā darba
vadītāji un doktoranti, kas ir projektu autori vai realizētāji ir apmierināti ar pieejamajiem
resursiem doktoranta promocijas darbam.
Arī tie doktoranti, kas nav projektu dalībnieki, gandrīz visi vienu vai vairākas reizes ir
mācījušies vai prezentējuši savu pētījumu rezultātus ārpus Latvijas robežas. Finansējums šajos
gadījumos ir ņemts no organizācijām, kuros tiek veikts pētījums, kā arī personīgs.
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Valsts budžeta dotācija DSP „Medicīna un Farmācija” 2012. un 2013.gadā:
DSP „Medicīna” - 116228,43 Ls;
DSP ‘”Farmācija” - 21348,08 Ls.
Ieņēmumi no studiju maksas 2012. gadā: 5625 Ls, 2013. gadā: 4802,03 EUR (3374,88 Ls)
Studiju programmas vienas studiju vietas izmaksas gadā - Medicīnai 8302,03 Ls un
Doktorantūras studiju programmas "Medicīna un Farmācija" izmaksas
Farmācijai 7116,03 Ls.

Studiju vietas bāzes izmaksu aprēķins * - Tb
Nr.
Normatīvs

Medicīnas DSP

Farmācijas DSP

Aprēķinātie lielumi
Ls

Aprēķinātie lielumi
Ls

5562,94

4768,23

1340,11

1148,67

17,72

15,19

470,12

402,96

430,26

368,79

109,86

94,16

371,03

318,03

8302,03

7116,03

darba alga uz vienu studiju vietu gadā
N1

N2

N3

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
komandējumu un dienesta braucienu
izmaksas
pakalpojumu apmaksa

N4
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs
N5
grāmatu un žurnālu iegāde
N6
iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas
N7
Tb - vienas studiju vietas bāzes izmaksas gadā
(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)

10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
LU doktora studiju programma Medicīnā un farmācija ir veidota atbilstoši LU
doktorantūras nolikumam. Minētais nolikums atbilst „Zinātniskās darbības likumam”,
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„Augstskolu likumam”, „Izglītības likumam” un MK nolikumam „Par promocijas kārtību un
kritērijiem”. Doktorantu tiesības un pienākumus nosaka Augstskolu likums, Zinātniskās
darbības likums, LU Satversme, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, LU
normatīvie dokumenti, kā arī zinātnieka ētikas kodekss.
11. Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valstu atzītu
augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju programmām
Doktora studiju programmas Eiropas Savienības valstu Universitātēs un pētniecības
iestādēs ir ļoti atšķirīgas, tomēr tās tiek pakāpeniski pārveidotas lai nonāktu pie vienota
principa, kas deklarēts Boloņas procesā. Saskaņā ar Boloņas procesu Doktora studijas tiek
veidotas kā nākamā augstākā izglītības pakāpe pēc maģistra grāda vai augstākās profesionālās
izglītības iegūšanas. Lai harmonizētu zinātņu doktora studiju saturu un iegūtā doktora grāda
kvalitāti biomedicīnas un veselības aprūpes zinātnēs Eiropā 2004. gadā tika izveidota
ORPHEUS organizācija, kuras mērķis ir nonākt pie savstarpēji salīdzināmas apmācības
programmas un gala produkta – vienādi izglītota speciālista. Saskaņā ar ORPHEUS Zagrebas
2005.gada deklarāciju šis gala produkts ir indivīds, kurš ir spējīgs veikt patstāvīgu,
oriģinālu un zinātniski nozīmīgu pētniecības darbu un spēj kritiski novērtēt citu personu
zinātnisko devumu. Lai sasniegtu šo mērķi ORPHEUS iesaka apmācību organizēt tā, lai
aptuveni 20% no ieguldījuma veidotu organizēta apmācība ar mērķi izprast zinātnes procesu,
bet 80% veidotu oriģināls zinātnisks pētījums, kura rezultāti ir publicēti vismaz trīs
starptautiski atzītos recenzējamos zinātniskajos izdevumos starp kuriem vismaz vienā darbā
grāda pretendents ir pirmais, vai atbildīgais par saraksti ar redakciju autors. Veidojot mūsu
programmu ir ņemti vērā minētie ieteikumi un no 2008. gada Medicīnas fakultāte ir oficiāli
iesaistīta ORPHEUS organizācijā.
Salīdzinoši, doktora studiju programma LU ir līdzīga programmām Kārļa Univesitātei
Hradecā Čehijā, Comenius Universitātei Slovākijā vai Krakovas Universitātei Polijā. Visās ir
relatīvi labi organizēta vispārējā apmācības programmas daļa, bet vājāka zinātniskā pētījuma
kvalitāte un iespējas. Attīstītāko valstu apmācības programmas ir vairāk konservatīvas un lēnāk
ievieš Boloņas procesa principus, toties tās ir balstītas uz augsta līmeņa zinātniskiem
pētījumiem.

Piemēram,

Hamburgas

universitāte

nekādus

vispārizglītojošos

kursus

doktorandiem nepiedāvā, visas studijas ir vērstas tikai uz zinātniski pētnieciskā darba izstrādi.
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Karolinska universitātē Zviedrijā, kur ik gadu tiek aizstāvētas ap 400 disertācijas, doktoranti
klīniskajās disciplīnās vismaz 12 mēnešus no 30 pavada zinātniskajās laboratorijās, kur
personīgi veic pētniecības darbu. Klīniku vadītājiem jādod rakstiska piekrišana, ka šajā laikā
doktoranti nepiedalīsies klīnikas darbā. Liela vērība tiek veltīta studenta zinātniskajai
orientācijai jau līdzdiploma izglītības laikā. Jau trešajā apmācības gadā ir paredzēts vairāku
nedēļu cikls zinātniskajā pētniecībā. Ja students vēlas, pēc trešā kursa viņš var pieteikt
zinātnisko gadu, tas ir, gadu pārtraukt studijas, lai pilnībā nodotos zinātniskajam darbam.
Latvijas Universitātei līdzīga DSP programma medicīnā un farmācijā ir Rīgas Stradiņa
universitātei (RSU). Tā ir arī vērsta, lai realizētu Boloņas procesa principus. Abas universitātes
sadarbojas doktorantūras programmas realizācijā.

Visciešākā sadarbība starp abām

augstskolām ir doktora darbu recenzēšanā. Atšķirīgas ir detaļas, piemēram, RSU iegūstamo
kredītpunktu skaits ir salīdzinoši mazāks - 120, netiek piedāvāta nepilna laika klātiene.
Būtiskāk atšķiras doktorantiem piedāvātās promociju darbu tēmas, kas ir saistītas ar dažādiem
zinātniskās izpētes virzieniem abās augstskolās.
12. Informācija par studējošajiem
Pārskata periodā uzņemto doktorantu skaits ir samazinājies. Tas skaidrojums ar ESF
finansētā projekta „Atbalsts doktora studijām LU” darbības noslēguma periodu, kad
finansējums vairs netika paredzēts pirmā kursa doktorantiem. Aizstāvēto disertāciju skaits
studiju programmā ir ar tendenci pieaugt. 2010. gada sākumā studiju programmai tika
piešķirtas septiņas papildus doktorantu vietas, kam neseko finansējums (šiem doktorantiem nav
jāmaksā studiju maksa). Minētais bija par iemeslu papildus doktorantu uzņemšanai aprīļa
mēnesī. Tas arī izskaidro vislielāko jaunuzņemto doktorantu skaitu 2010. gadā.
Tabula X. Doktorantu skaits Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmā.
Studējošo
skaits gada
1. oktobrī

Studējošo sadalījums pa
studiju gadiem

Imatrikulēto skaits
1.

2.

3.

4.

Kopēja
is
skaits

2008

6

6

15

11

1

33

2009
2010

8
22

8
22

9
8

12
8

3
8

32
46

Par
person
īgo
finans
ējumu
ējumu

Absol
ventu Atbirums
skaits

16

6

1

14
22

9
8

1
1

16

2011
2012
2013

8
9
6

8
9
6

22
14
9

8
18
14

3
-

41
41
29

17
17
4

7
7
11

2
3
1

Aizstāvētās disertācijas:
Kārlis Trušinskis (aizstāvēšanas datums 2013.gada 12.septembrī) ST elevāciju miokarda
infarkta noteicošās artērijas intravaskulārās ultraskaņas audu raksturojuma saistība ar
aterosklerozes asins biomarķieriem un slimības klīnisko gaitu.
Jānis Misiņš (aizstāvēšanas datums 2013.gada 12.septembrī) Saslimstība ar kuņģa un
kolorektālo vēzi Latvijā un vēža slimnieku uzskaites sistēmas ticamības un kvalitātes analīze.
Agnese Ruskule (aizstāvēšanas datums 2013.gada 17.janvārī) Biomarķieru metode kuņģa
gļotādas atrofijas diagnostikā.
Zane Dzirkale (aizstāvēšanas datums 2014.gada 16.maijā) Dabas veilu ietekme uz peļu
uzvedības reakcijām.
Sarmīte Kupča (aizstāvēšanas datums 2014.gada 17.jūnijā) Aptaukošanās bērniem Latvijā un
ar to saistītie riska faktori.
Patrīcija Ivanova (aizstāvēšanas datums 2014.gada 17.jūnijā) Operācijas rezultātu korelācija
ar miega artērijas revaskulizācijas metodēm.
Zinātniskais darbs:
Atbilstoši DSP mērķim un studiju plānam doktoranti nepārtraukti ir iesaistīti zinātniski
pētnieciskajā darbā. Pārskata periodā doktoranti ir autori un līdzautori 18 publikācijām citētos
izdevumos un 3 vietējos recenzētos izdevumos, ir piedalījušies 15 vietējās un 51 starptautiskās
konferencēs. 12 doktoranti ir pilnveidojuši savas zināšanas starptautiskās skolās un pēcdiploma
apmācības kursos.
Doktorants Vadims Parfejevs pārskata periodā ir saņēmis CRUS-SCIEX stipendiju
pētniecības projekta veikšanai Cīrihes Universitātes Anatomijas Institūta Šūnu un attīstības
bioloģijas departamentā. Projekta nosaukums: Control mechanisms af adult neural crestderived stem cells in the skin. 01.05.2013 -31.10.2014. Doktorants Mārtiņš Ruciņš pārskata
periodā ir saņēmis stipendiju studijām Antverpenes Universitātē, lai iegūtu apvienoto Phd
grādu.
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13. Studējošo aptaujas un to analīze
Studiju procesa kvalitātes uzlabošanas būtiska sastāvdaļa ir studējošo un absolventu
viedokļu uzklausīšana. Studējošo viedoklis, par studiju programmas kopumā, tiek iegūts veicot
ikgadēju anonīmu aptauju - anketēšanu par studiju kvalitāti, darba vadītājiem, studiju kursiem,
problēmām, nepilnībām un ieteikumiem to novēršanai. Iegūtie aptauju rezultāti tiek analizēti
un būtiskākie ņemti vērā tālākai programmas pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai.
Doktorantu atbildes par motivāciju zinātņu doktora grāda iegūšanai ir – vēlēšanās strādāt
radošu zinātnisku darbu, akadēmiskās un klīniskās karjeras veidošanai un finansiālu apsvērumu
dēļ. Visi doktoranti uzskata, ka turpinās pētījumus pēc zinātniskā grāda iegūšanas. Uz
jautājumu par DSP novērtējumu kopumā 40 % aptaujāto DSP novērtē kā ļoti labu, 60 aptaujāto
devuši vērtējumu labi. Lielākā daļa (80%) aptaujāto doktorantu atzīst, ka izvirzītās prasības
zinātniskā grāda iegūšanai ir atbilstošas, bet pārējie atzīst, ka prasības ir pārāk augstas. Uz
jautājumu – kas Jūs neapmierina studiju procesā doktoranti nav snieguši komentārus. Uz
jautājumu, kas Jūs īpaši apmierina doktora studiju programmā, ir sekojošas atbildes: iespēja
mācīties dažāds laboratoriskās metodes, iespēja sadarbpties ar kolēģiem no citām institūcijām
un valstīm, pilnveidoties kursos un semināros, iespēja piedalīties konferencēs un semināros un
prezentēt savus pētījumus. Augstu tiek vērtēta promocijas darbu vadītāju kvalifikācija, kas ir
atbildīgi par zinātnisko pētījumu aktualitāti, kvalitāti un publicitāti. Visi aptaujātie novērtē
vadītāja zinātnisko kvalitāti kā ļoti labu. Uz jautājumu kādus papildus kursus Jūs vēlētos
iekļaut studiju programmā bija – zinātnisko publikāciju sagatavošana un citēšana kā arī
statistikas kurss, izmantojot dažādas populārākās datorprogrammas. Ņemot vērā aptaujas
rezultātus, šobrīd ir uzsāktas pārrunas par kursa – zinātnisko rakstu sagatavošana ieviešanu.
60% doktorantu aptaujā atbild, ka doktorantūras laikā ir bijusi iespēja apmeklēt starptautiskus
kongresus, konferences vai citus pasākumus ārpus Latvijas saistībā ar izstrādājamo doktora
darbu. Uz jautājumu par ieteikumiem studiju programmas kvalitātes uzlabošanā tika saņemta
sekojošas atbildes, ka studiju kursu B daļā jāiekļauj sabiedrības veselība, lietderīgs būtu kurss
par uzstāšanās „mākslu” un pedagoģisko prasmju pilnveidošanai.
14. Absolventu aptaujas un to analīze
Arī absolventu aptaujas rezultātā tika noskaidrots, ka ļoti augsti tiek novērtēts promocijas
darba vadītāju ieguldījums – 10 baļļu sistēmā pārsvarā vērtējums doktora darba vadītāju
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kompetencei bija 10 vai 9. Izņemot vienu, visi aptaujātie atzīst, ka doktorantūras laikā iegūtās
iemaņas un zināšanas tiek praktiski pielietotas turpmākajā darbā un iegūtais doktora grāds ļauj
veiksmīgi konkurēt darba tirgū, kā arī, ka studijas doktorantūrā ir veicinājušas akadēmisko
karjeru. Praktiski visi (izņemot vienu) aptaujātie absolventi plāno turpināt doktorantūras laikā
iesāktos pētījumus. Uz jautājumu – „Vai kopumā esat apmierināts ar studiju kvalitāti un
efektivitāti?”, pārsvarā ir saņemta atbilde, ka daļēji apmierināti. Tiek sniegti sekojoši ieteikumi
studiju darba uzlabošanai – 1) vairāk ārzemju lektoru lekcijas; 2) stingrākus obligātā studiju
kursa „Jaunākās biomedicīnas tehnoloģijas” eksaminācijas noteikumus.
15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Programmas kvalitātes novērtēšanā svarīgākais ir studējošo viedoklis. Katru gadu tiek
veiktas doktorantu aptaujas, kuru rezultāti atspoguļoti sadaļā – doktorantu un absolventu
aptaujas un to analīze. Aptauju rezultāti dod ieskatu studiju procesa pilnveidošanas virzienos.
Vadoties no aptaujas rezultātiem, šobrīd vislielākā vērība tiek pievērsta jauna studiju kusa
izstrādei par zinātnisko publikāciju rakstīšanu.
Visi doktoranti ir iesaistīti pirmsdiploma studējošo apmācībā, daļa strādā arī kā stundu
pasniedzēji. Tas ļauj pašiem doktorantiem apgūt pedagoga iemaņas un pilnveidot zināšanas,
gatavojot studiju kursus un pilnveidojot studiju procesu.
Katru gadu tiek veiktas arī darba devēju aptaujas. Līdz šim darba devēji ir snieguši tiki
pozitīvas atsauksmes par jaunajiem zinātņu doktoriem, kas liecina par programmas mērķa
sasniegšanu. Šobrīd visvairāk programmas absolventi strādā LU Medicīnas fakultātē, P.
Stradiņa KUS, RAKUS. Darba devēju aptaujas (P. Stradiņa KUS Mācību un zinātnes daļas
direktors D. Krieviņš, LU Medicīnas fakultātes dekāne I. Rumba – Rozenfelde, RAKUS
zinātnes daļas vadītājs M. Leja) parādīja, ka teicami, ļoti labi vai labi tiek vērtētas zinātņu
doktoru zināšanu praktiskās pielietojuma spējas, viņu prasme prezentēt un argumentēt savu
viedokli, viņu komunikāciju prasme saskarsmē ar kolēģiem un pacientiem un konkurētspēja
darba tirgū. Līdz šim visi studiju programmas beidzēji ir nodrošināti ar darbu, atbilstoši
specialitātei.
Būtisks ieguldījums doktora studiju kvalitātes uzlabošanā ir ikgadējā pašnovērtējuma
ziņojuma sagatavošana, kas ļauj izvērtēt gada laikā padarīto, gan programmas nepilnības un
pilnveidošanas iespējas. Katrā ziņojumā tiek izvērtētas studiju programmas stiprās un vājās
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puses, kā arī novērtētas plānotās pārmaiņas gada laikā. Pašnovērtējuma sagatavošanā piedalās
gan doktora studiju padomes locekļi, gan doktoranti, gan arī darba devēji. Regulāri arī notiek
programmas akreditācija, kas ir apjomīgs pārskats par padarīto un attīstības iespēju
izvērtējums.
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16. Studiju kursu apraksti http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?
user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=38401

Kursa nosaukums
Biomedicīnas statistika
Medi7002
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
44
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Medicīna
Zinātnes nozare
36
Lekciju stundu skaits
8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
14.01.2008
Kursa apstiprinājuma datums
Medicīnas fakultāte
Institūcija, kura apstiprināja kursu
Kursa autori
Dr. Medicīnas doktors Dr. Filozofijas doktors vad.pētn. Alfrēds Jānis Sīpols vad.pētn.
Normunds Jurka
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir iepazīstināt LU MF Doktorantūras programmas studentus ar statistiku
kā medicīniskās zinātnes pētniecības stūrakmeni, kuras noteiktā kārtībā dati tiek sistemātiski
apstrādāti pēc tās ievākšanas lai pārbaudīt hipotēzes par iespējamām izmaiņām pētījuma
objekta stāvoklī. Pārvaldot biomedicīnas statistiku, veselības aprūpes darbinieks spēs ne tikai
uzstādīt kvantitatīvus pētījumus savā laukā, bet kritiski izvērtēt citu pētnieku atklājumus
eksperimentālajā un klīniskajā medicīnas un farmācijas zinātnes literatūrā.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par pierādījumiem balstīto medicīnu
un to ieviešanu, īpaši, ka statistikas metodikas pielietošana ir nepieciešama, lai apstiprināt
jaunu terapiju lietderību un noliegt neefektīgus ārstniecības kursus. Studentiem tiks padziļināta
izpratne par šo būtisko zinātniskās medicīnas sastāvdaļu, kā arī dos iemaņas kā veikt un
izvērtēt dažādu pakāpju datu analīzes veselības zinātnēs, un iegūs pētniecības stratēģijas un
praktiskus matemātiskus risinājumus vairākām tēmām medicīnas un farmācijas doktorantūras
studentiem jau ar zināmu pieredzi savā specialitātē.
Kursu apraksts-plāns
1. Ievads. Statistikas pamati, datu izstādīšana, un paraugkopu noformēšana. Lekcijas (8 st.),
seminārs (1 st.) 9
2. Statistisko salīdzinājuma uzstādīšana, t-testi, un hi-kvadrāta testi. Lekcijas (8 st.), seminārs
(1 st.) 9
3. Kārtības (secības) testi, sakarību ciešuma pētīšana (korelācija), un regresija. Lekcijas (10
st.), seminārs (2 st.) 12
4. Faktoru un klāsteru analīzes, atkarības metodes, daudzfaktoru regresijas analīzes. Lekcijas
(10 st.), seminārs (4 st.) 14
Prasības kredītpunktu iegūšanai
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Studiju programmas satura un realizācijas apraksts
1. Programmas īstenošanas mērķis un uzdevumi
Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes
mūsdienu problemātikā balstītas plaša profila studijas. Latvijas Universitātes
piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā, ASV un
Austrālijā ir dabas zinātnēs, bet papildus profesionālās prasmes un iemaņas ir no
primārās redzes aprūpes jomas – optometrijas. Studiju programmas akadēmiskais
saturs pamatā veidojas no dabaszinātņu priekšmetiem un tādām, speciāli izvēlētām,
medicīnas sastāvdaļām, kuras attiecas uz cilvēka redzes sistēmu. Studijas optometrijas
bakalaura programmā paredz dabaszinātņu metodoloģijas, modernās bioloģijas
pamatu, ar redzi saistītu medicīnas nozares elementu un primārās redzes aprūpes
pamatprincipu apguvi. Optometrijas bakalaura programma ir pirmais pakāpiens
profesionālo optometristu izglītības shēmā.
Programmas attīstība un administrēšana tiek veidota rēķinoties ar sekojošiem
pamatprincipiem:
1) aktīvas dabaszinātņu priekšmetu studijas specializētā dabaszinātņu
apakšnozaru grupā;
2) oftalmiskās optikas un refrakcijas pamatu studijas;
3) rūpīga bakalaura darba tēmas izvēle un precīza darba izstrādes vadība un
kontrole;
4) programmas absolventu gatavošana konkurencei Latvijas un Eiropas darba
tirgos.
Optometrijas bakalaura programmas mērķis ir piedāvāt zinātnē balstītas trešā
līmeņa akadēmiskas universitātes studijas tās papildinot ar acu refrakcijas
noteikšanas profesionālajiem pamatelementiem. Programmas absolventiem jābūt
sagatavotiem sekmīgām tālākām studijām optometrijas profesionālajā maģistra
programmā. Atsevišķu matemātikas, lietišķās matemātikas, bioloģijas, organiskās
ķīmijas un redzes optikas priekšmetu studijas kalpo studentu vispārējā izglītības
līmeņa un kultūras kapacitātes celšanai. Pēc programmas pabeigšanas absolventiem ir
jāvar izmantot savu kvalifikāciju tālākām studijām dažādās maģistra programmās
(līdzšinējie piemēri: fizika, ģeogrāfija, medicīna, sinhronā tulkošana, u.c.).
Programma integrē acs optikas un redzes uztveres jautājumus ar zināšanām dabas
zinātnēs un bioloģijā. Programma atļauj absolventiem optometrijas maģistra studiju
laikā turpināt uzkrāt un akumulēt zināšanas un prasmes redzes aprūpē un redzes
zinātnē. Optometrijas bakalaura programmas vispārējie izglītības uzdevumi ir:
1) balstīt studijas patiesā multidisciplinaritātē;
2) integrēt teorētiskās zināšanas ar optometrista profesijas pamatiemaņām;
3) iespējot studentus līdzdarboties un ieguldīt savā nākotnes izglītībā;
4) attīstīt studentos analītisku domāšanu un problēmu risināšanas kapacitāti;
5) pielietot dažādas un priekšmetam un klīniskai darbībai atbilstošas zināšanu un
prasmju novērtēšanas metodes;
6) padarīt studijas pievilcīgas un arī intelektuāliem izaicinājumiem bagātas;
7) piedāvāt studiju programmai atbalstošu vidi un lietot izvirzītajiem mērķiem
atbilstošus mācību resursus.
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Studiju programma ir izstrādāta balstoties uz Latvijas Universitātes Optometrijas un
redzes zinātnes nodaļas 20 gados uzkrāto pieredzi optometristu sagatavošanā un
jaunākajām tendencēm optometristu izglītības sistēmā Eiropas Savienībā.
2. Studiju programmas plānotie rezultāti
Pēc sekmīgi izpildītas optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju
programmas studentam ir jāvar nodemonstrēt:
Zināšanās un sapratnē
1) spējas sekmīgi risināt teorētiskus oftalmiskās optikas refrakcijas uzdevumus;
2) sapratni par acs refraktīvajiem stāvokļiem un to klīnisko dažādību;
3) sapratni par binokulārās redzes pamatprincipiem;
4) zināšanas par acs anatomiju un fizioloģiju;
5) zināšanas par galvenajām acu slimībām;
6) sapratni par optometrisko instrumentu spektru un darbības principiem;
7) sapratni par zinātnes pamatprincipiem un spējas patstāvīgi un jēgpilni lasīt
zinātniskās periodikas rakstus par studētajām tēmām;
8) novērtēt aktuālo zinātnē balstīto zināšanu bāzi noteiktā ar bakalaura darba
izstrādi saistītā optometrijas sektorā.
Intelektuālajās prasmēs
1) veidot stratēģiju, lai risinātu praktiskas optometrijas problēmas
standartsituācijās;
2) izvēlēties atbilstošas datu ieguves un apstrādes metodes, lai atrisinātu noteiktu
uzdevumu optometrijā;
3) plānot, patstāvīgi īstenot un ziņot par nelieliem pētījumu projektiem;
4) kritiski vērtēt savu un kolēģu darba rezultātus;
5) kritiski veidot zinātnisko materiālu pārskatus no daudzskaitlīgiem un
dažādiem zinātniskās periodikas avotiem.
Profesionāli praktiskajās iemaņās
1) demonstrēt zināšanas par optometrijas pamatdisciplīnu jautājumiem;
2) piemēros demonstrēt iniciatīvu un atbildību nelielu profesionālu problēmu
risināšanas gadījumos un ja nepieciešams, izmantot citu, papildinošu
profesionālos disciplīnu (priekšmetu) zināšanas, rīkus un prasmes;
3) demonstrēt iemaņas klīnisko prasmju un procedūru pamatjautājumos.
Bāzes (pamata) vai pārnesamajās prasmēs
1) patstāvīgi lietot akadēmiskajām studijām un jēgpilnai izziņai nepieciešamās
prasmes;
2) patstāvīgi strādāt un uzņemties atbildību par individuālu mācīšanos, kas
nepieciešama nepārtrauktai profesionālai attīstībai;
3) adekvāti vērtēt sevi, jo sevišķi praktisko iemaņu jomā;
4) brīvi (bez vārdnīcas) lietot optometrijas un redzes zinātnes mācību grāmatas
angļu valodā;
5) kompetenti uzņemties pētniecības darbu kāda vadībā;
6) sociālās uzvedības prasmes, kas nepieciešamas efektīvai sadarbībai ar citām
personām, tajā skaitā komandas darbam;
7) efektīvi komunicēt ar kolēģiem un programmas akadēmisko personālu;
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8) informācijas ieguves prasmes attiecībā uz primāriem un sekundāriem
informācijas avotiem, rīcībspēju darbā ar datu bāzēm un jauniem
komunikācijas līdzekļiem.
3. Programmas atbilstība LR un LU stratēģijai
Latvijas Universitātē piedāvātā optometrijas akadēmiskā bakalaura studiju
programma akadēmiskā grāda iegūšanai dabas zinātnēs optometrijā ir vienīgā šāda
tipa programma Latvijas augstskolās. Programma sagatavo absolventus gan studiju
turpināšanai vispār, vai profesionālajā optometrijas maģistra programmā, gan arī
asistenta darbam optikā. Kopā ar profesionālo maģistra programmu tās veido iekšēji
noslēgtu grupu, kas spēj nodrošināt gan primārās redzes speciālistu sagatavošanu
darba tirgus prasībām, gan arī programmas īstenošanai un izaugsmei nepieciešamos
akadēmiskos kadrus nākotnē. Programma tiek īstenotas Fizikas un matemātikas
fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā, kas ir fiziskā vide zinātniskajai
bāzei ar bakalaura un maģistra darbu izstrādi saistīto pētījumu veikšanai, kā arī
mācību laboratorijām, ambulancēm un literatūras krājumam specializētajā bibliotēkā,
kas nepieciešams primārās redzes aprūpes speciālistu sagatavošanai.
Pēdējo gadu brīvā tirgus attīstības raksturs primārās redzes aprūpē un optisko
refrakcijas līdzekļu tirdzniecībā Latvijas un Eiropas valstu optikās demonstrē
nepieciešamību pēc augsti kvalificētiem optometristiem, kurus gatavo tikai Latvijas
Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā. Tāpēc varam būt pārliecināti
par mūsu studiju programmu īstenošanas nepieciešamību, kā arī par to, ka
programmas absolventi ir valstij svarīgas attīstības nozares speciālisti. Par to, vai
sagatavotie speciālisti atbilst darba tirgus prasībām vislabāk var spriest pēc darba
devēju atsauksmēm un klientu novērtējumu sniegtajam pakalpojumam.
Lai iegūtu esošās optometrijas profesionālās maģistra studiju programmas (kods
43722) procesa kvalitātes novērtējumu un uzlabotu gan kursu saturu, gan izveidotu
atbilstošu vērtēšanas sistēmu, 2012./2013. mācību gada pavasara semestra beigās tika
veikta darba devēju aptauja. Šajā aptaujā tika lūgts novērtēt optometrijas
profesionālās studiju programmas absolventu sagatavotības un darba kvalitāti
primārās redzes aprūpes jomā.
Mūsuprāt, optometrijas bakalaura programma ir viena no nedaudzām Universitātē,
kas atbilst stratēģiskā plāna paredzētajiem bakalaura līmeņa programmu uzdevumiem.
Proti, pirmkārt, tā balstās uz darba tirgus prognozi Eiropas, Latvijas un Rīgas
kontekstā; otrkārt, tā reāli nodrošina ārvalstu studentu līdzdalību gan kā nepilna laika
neklātienes studiju vieta (pēdējos gados vidēji 12 Itālijas studentiem gadā), gan arī kā
ERASMUS apmaiņas programmas uzņemoša studiju vieta (viens līdz divi Spānijas
studenti gadā), treškārt tai ir skaidri definēti sasniedzamie rezultāti un izveidota
atbalsta struktūra (vecāko kursu maģistranti un doktora programmas studenti kā
mentori!) šo rezultātu sasniegšanai. Neskatoties uz plašo akadēmisko un arī
profesionālās ievirzes profilu bakalaura studijas mūsu nodaļā ir zinātņu ietilpīgas. To
īstenošanā ir iesaistītas zinātnē aktīvi strādājošas personas gan no akadēmiskā
personāla, gan arī doktorantu vidus. Vidēji gadā doktoranti vada vismaz trīs bakalaura
darbus. Par bakalaura programmas studentu nopietno darbību zinātnē liecina viņu
darba rezultāti. Piemēram, LU 71. zinātniskajā konferencē, 2013.g. februārī, astoņi
studenti bija mutisko referātu līdzautori, šajā mācību gadā četru jauno censoņu darba
rezultāti ir apspriesti starptautiskās konferencēs. Mūsu nodaļas bakalaura programmas
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studenti regulāri piedalās ERASMUS apmaiņas programmā ar Madrides Complutensa
universitāti, tur studējot spāņu valodā.
2013. gadā Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā ar labu rezultātu ir pabeigts
ERAF finansēts projekts par skolēnu redzes epidemioloģisku novērtējumu. Tas ir
pirmais šāda apjoma redzes izpētes projekts Latvijā. Projektā ir noteiktas redzes
funkcijas vairāk nekā 12 000 Rīgas skolēnu, tā rezultātā pieteikts patents redzes
skrīninga ierīcei, izdoti divi mācību līdzekļi.

4. Imatrikulācijas prasības
Optometrijas bakalaura programmas studijām imatrikulācija notiek konkursa kārtībā,
to uzsākšanai nepieciešams pretendenta vispārējo vidējo izglītību apliecinošs
dokuments, kā arī nokārtoti centralizētie eksāmeni matemātikā un latviešu valodā.
Tad, ja studijām piesakās ārvalstnieki, papildus nepieciešams sertifikāts par angļu
valodas zināšanām.
Nepieciešams uzsvērt, ka patlaban esošais Universitātes reflektantu reģistrēšanas un
konkursa algoritms (kopīgā uzņemšana ar citām augstskolām un "nesaprotamā" otrā
kārta) samazina kopīgo LU potenciālu reflektantu piesaistē un jo sevišķi samazina
potenciālās iespējas reģistrēt maksas studentus. Optometrijas bakalaura programmas
uzņemšanas rezultāti pēdējo trīs gadu laikā (potenciāli liels pretendentu skaits –
vairāk nekā 5 pretendenti uz "budžeta vietu" un pretendentu skaits, kuriem
programma ir ar pirmo prioritāti - divreiz vairāk nekā "budžeta vietu" un niecīgais
maksas studentu skaits – daži reflektanti), mūsuprāt to pietiekami argumentēti
pierāda. Tāpēc situācijas stabilizācijai ir nepieciešama aktīva nostāja virziena ietvaros.
5. Programmas plāns un studiju organizācija
Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes
mūsdienu problēmātikā balstītas plaša profila studijas. Studiju programmas
akadēmiskais saturs pamatā veidojas no dabaszinātņu priekšmetiem un tādām, speciāli
izvēlētām, medicīnas sastāvdaļām, kuras attiecas uz cilvēka redzes sistēmu.
Programmas procentuālajā sadalījumā var atrast: bioloģiju – 9%, ķīmiju – 12%,
medicīnu un redzes fizioloģiju – 24%, fiziku un jo sevišķi tās apakšnozari optiku –
15%. Pārējie priekšmeti pārstāv matemātiku, inženierzinātnes un citas jomas.
Programma sastāv no trim (obligātā, ierobežotās izvēles un brīvās izvēles) daļām ar
trīsgadīga plāna kredītpunktu summu 120. Programmu var īstenot arī nepilna laika
neklātienes studiju formā. Tajā 120 kredītpunktus students apgūst septiņu semestru
laikā.
Pārejot uz trīsgadīgu bakalaura programmas realizācijas plānu, studiju programma
tika sadalīta četros blokos: vispārīgo disciplīnu bloks; optikas, optometrisko
instrumentu un tehnoloģiju bloks; medicīnas pamatdisciplīnu bloks; acs un redzes
anatomijas un fizioloģijas disciplīnu bloks. Studiju programmas pamatbloku apjoma
procentuālais sadalījums pa kredītpunktiem rāda, ka vispārīgajām disciplīnām (dabas
zinātnes un matemātika) tiek atvēlēts par 11% mazāks apjoms, salīdzinājumā ar
speciālajiem priekšmetiem (acs un redzes disciplīnu bloks) kopā ar bakalaura darbu.
Bakalaura studiju programmas apjoma procentuālais sadalījums trīsgadīgajam studiju
plānam ir sekojošs:
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Pirmkārt, vispārīgo disciplīnu bloks = 30% (36 kr.p.); otrkārt, optikas, optometrisko
instrumentu un tehnoloģiju bloks = 18% (22 kr.p.); treškārt, medicīnas
pamatdisciplīnu bloks = 15% (18 kr. p.); ceturtkārt, acs optikas, fizioloģijas un redzes
disciplīnu bloks = 24.5% (29 kr.p.); piektkārt, brīvās izvēles studiju kursi – 2.5% (3
kr. p.); sestkārt bakalaura darbs un gala eksāmens = 10% (12 kr. p.).
Programmas izpilde tiek panākta summējot atsevišķajos priekšmetos apgūto apjomu.
Atsevišķos studiju kursos vispārējā apguves struktūra balstās uz klātienes lekcijām,
laboratorijas vai praktiskā darba un patstāvīgo studentu darbu. Sīkāk ar optometrijas
bakalaura studiju programmas plānu var iepazīties pievienotajos attēlos.

Kursa nosaukums

Optometrijas bakalaura studiju programma
Pilna laika klātienes studiju forma (6 semestri)
1.gads
2.gads
3.gads
1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. Kopā Pārbaudes veids

Obligātā daļa (A daļa)
Vispārīgā ķīmija optometristiem Ķīmi1036
Bioloģija, Biol1011
Augstākā matemātika I, Mate1066
Optiskie materiāli, Fizi2005
Cilvēka anatomijas pamati, Biol1042
Fizika dabas zinātnēm, Fizi1003
Optika I, Fizi2024
Optika II, Fizi2169
Vispārīgā fizioloģija, Biol2067
Oftalmiskā optika I, Fizi3019
Acs anatomija un fizioloģija, Medi2012
Redzes fizioloģija, Medi3002
Vispārējā patoloģija, Medi4172
Redzes refraktīvie defekti I, Fizi3011
Redzes refraktīvie defekti II, Fizi3017
Binokulārā redze, Fizi4026
Informācijas vākšanas un apstrādes metodes dabaszinībās , Fizi1000
Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)
Ievads optometrijā, Fizi1246
Angļu valoda optometrijā I, Valo1486
Angļu valoda optometrijā II, Valo1487
Saskarsmes psiholoģija, Psih1053
Informācijas vākšanas un apstrādes metodes dabaszinātnēs, Mate1030
Augstākā matemātika II, Mate2023
Medicīniskā fizika, Fizi2006
Mikrobioloģija, Biol3020
Briļļu tehnoloģija I, Fizi2112
Bioķīmija, Ķīmi3019
Oftalmiskā optika II, Fizi3256
Neirofizioloģija, Medi3171
Ievads optometriskajos instrumentos, Fizi1031
Optometriskie instrumenti II, Fizi1033
Lietišķā statistika un datu statistiskās apstrādes metodes, Mate2022
Ievads acu slimībās, Medi 3039 2 KP
Acs farmakoloģija, Medi3170
Kolorimetrija un fotometrija, Fizi1386
Kontaktlēcas, Fizi2007
Bakalaura eksāmens (A daļā), Fizi4029
Bakalaura darbs (A daļā), Fizi4063
Izvēles kurss
Kopā A daļā
Kopā B daļā
Brīvās izvēles daļa (C daļa)
Kopā programmā

5 Pārbaudījums
3 Pārbaudījums
6 Pārbaudījums
2 Pārbaudījums
4 Pārbaudījums
5 Pārbaudījums
3 Pārbaudījums
4 Pārbaudījums
4 Pārbaudījums
3 Pārbaudījums
6 Pārbaudījums
3 Pārbaudījums
4 Pārbaudījums
3 Pārbaudījums
3 Pārbaudījums
3 Pārbaudījums
Pārbaudījums

Asoc. prof. D. Cēdere
Doc. E. Slava
As.prof. J. Buls
Doc. V. Grabovskis
Lekt. K. Eglīte
Lekt. Ģ. Barinovs
Pasn. K.Lūse, Prof. M. Ozoliņš
Prof. I. Lācis
Asoc. prof. L. Ozoliņa-Moll
Doc. P. Cikmačs
Doc. S. Purviņa
Doc. G.Ikaunieks
Prof. I. Taivans
Asoc.prof. G. Krūmiņa
Lekt. J.Fridrihsons
Lekt. A. Švede
Doc. G.Ikaunieks

2 Pārbaudījums
2 Pārbaudījums
Pārbaudījums
2 Pārbaudījums
3 Pārbaudījums
3 Pārbaudījums
2 Pārbaudījums
4 Pārbaudījums
3 Pārbaudījums
3 Pārbaudījums
3 Pārbaudījums
3 Pārbaudījums
2 Pārbaudījums
3 Pārbaudījums
2 Pārbaudījums
2 Pārbaudījums
2 Pārbaudījums
2 Pārbaudījums
2 Pārbaudījums

Asoc.prof. G. Krūmiņa
Pasn. M. Kreicberga
Pasn. M. Kreicberga
Pasn. V. Kalniņa
Doc. J. Dzenis
As.prof. J. Buls
Prof. M. Ozoliņš
Prof. A. Žilēviča
Doc. V. Grabovskis
Prof. N. Sjakste
Doc. P. Cikmačs
Asoc. prof. L. Ozoliņa-Moll
Doc. P. Cikmačs
Asist. J. Fridrihsons
Doc. J. Dzenis

2

2 Pārbaudījums

Asist. J. Fridrihsons
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10 Aizstāvēšana

5
3
6
2
4
5
3
4
4
3
4
3
4
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
4
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2

20

12
10

11
9

7
13

7
9
2
20

Doc. S. Purviņa
Doc. S. Purviņa
Prof. M. Ozoliņš
Lekt. A. Balgalve

2 Pārbaudījums

2
16
4

Docētājs

18
2

73
45
2
120

22 20 20
20
20
(angļu valoda un psiholoģija - izvēles)

Pārskata periodā ir palielināts to priekšmetu klāsts, kuru apguves atbalstam var
izmantot MOODL'e e-studiju vidi. Nodaļā nav kopīga koncepta par e-studiju
izmantošanas nosacījumiem, tāpēc dažādos priekšmetos MOODL'e lietošanas apjoms
ir atšķirīgs: no tikai atzīmju izlikšanas par pārbaudes darbiem līdz pat iknedēļas
diskusiju grupām un semināriem. Taču studentu aptaujās ik gadu ir sastopama prasība
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pēc e-studiju vides izmantošanas aktivizēšanu nodaļā. Tas nenoliedzami ir viens no
akadēmiskā personāla nopietnākajiem izaicinājumiem.
Pirms gadiem realizētā pāreja uz trīsgadīgo bakalaura programmu pieprasīja arī
nelielas korekcijas studiju priekšmetu sarakstā un to apjoma kredītpunktos. Piemēram,
trīsgadīgajā bakalaura studiju programmā netiek piedāvāti priekšmeti: „Klīniskās
refrakcijas laboratorija I & II”, „Redzes refraktīvie defekti III”, „Medicīniskā
deontoloģija”. Četros studiju kursos radās nepieciešamība mainīt arī apjomu
kredītpunktos: „Binokulārā redze” (trīsgadīgajā plānā 3, bet četru gadu plānā 4
kredītpunkti), „Oftalmiskā optika I” (trīsgadīgajā plānā 3, bet četru gadu plānā 4
kredītpunkti), „Redzes refraktīvie defekti II” (trīsgadīgajā plānā 3, bet četru gadu
plānā 4 kredītpunkti), „Saskarsmes psiholoģija” (trīsgadīgajā plānā 2, bet četru gadu
plānā 4 kredītpunkti). Šīs izmaiņas optometrijas bakalaura studiju programmā daļēji
tiek kompensētas ar studiju priekšmetiem profesionālajā un maģistra studiju
programmā.
Pie pozitīvām iezīmēm pārskata periodā ir pieskaitāma vispārīgo disciplīnu apjoma
palielināšana kombinācijā ar dažādu ar primāro redzes aprūpi un redzes zinātni
saistītu disciplīnu pasniegšanu. Studenti programmu beidzot, iegūst ne tikai
akadēmisku izglītību, bet arī profesionālās pamatiemaņas. Programmas saturs
atspoguļo optometrijas kā integratīvas disciplīnas specifiku - programmā ietverti
dažādu zinātņu nozaru priekšmetu bloki. Zināma vieta paredzēta praktisko iemaņu
attīstībai patstāvīgā praktiskā darbā mācību laboratorijās un studentu ambulancē.
Lai arī bakalaura studiju programmā nav īpaši izdalītas sadaļas vispārlietojamo
iemaņu apgūšanai, jāatzīmē, ka studiju kursos „Lietišķā statistika un datu apstrādes
metodes” un „Informācijas vākšanas un apstrādes metodes dabas zinātnēs”, studenti
tiek apmācīti IT atbalstītu rīku lietošanai ne tikai optometrijai specifisko
eksperimentālo datu apstrādei. Šajos priekšmetos iegūtās zināšanas un iemaņas var
pieskaitīt soft & transferable studiju rezultātu jomas.
6. Studiju metodes un formas, programmas praktiskā realizācija
Optometrijas bakalura studiju programmas praktiskajā realizācijā visos priekšmetos
un to grupās tiek saglabāta tradicionālā apmācības metode – lekcijas, semināri,
laboratorijas darbi un praktiskās nodarbības.
Lekcijas ir pasniegšanas pamatmetode visos kursos ārpus laboratorijas darbiem.
Lekcijās tiek piedāvāts studiju kursu pamatproblēmu (koncepcijas, teorijas,
klasifikācijas) apskats. Dažādu studiju kursu apguvē tiek izmantotas gan tradicionālās
lekcijas (ievadlekcijas, pārskata lekcijas, problēmlekcijas, vizuālās lekcijas), gan
interaktīvās nodarbības (pāru un grupu darbs, projektu veidošana, diskusijas, lomu
spēles), gan arī laboratorijas un praktiskie darbi. Šīs metodes atbilst mācīšanās
didaktikai un attīsta kritiski analītisko domāšanu. Lekcijās plaši tiek izmantotas
datorprezentācijas un interneta resursi. Turpinās vairāku kursu lekciju materiāla
izstrāde elektroniskā veidā. Prezentācijas studentiem ir brīvi pieejamas e-studiju vidē.
Kursos tiek iekļauts studentu patstāvīgais darbs, kura rezultāti tiek prezentēti
semināros ar sekojošu diskusiju un publisku diferencētu vērtējumu. Semināros
studenti iegūst pieredzi dalīties ar citiem savās zināšanās un piedalīties akadēmiskās
diskusijās.
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Programmā tiek būtiski palielināts nepārtrauktas studentu zināšanu un apgūto iemaņu
novērtēšanas īpatsvars (regulāri kontroldarbi, testi, referāti un esejas, izdales materiālu
atreferējums).
Bakalaura darbs ir noslēdzošais studiju posms un tā mērķis ir apliecināt studenta
gatavību profesionāli vadītam, veikt pētījumu klīniskās vai eksperimentālās
optometrijas jomā. Students patstāvīgi izstrādā, noformē un aizstāv bakalaura darbu.
Darba gaitā students sistematizē un paplašina teorētiskās zināšanas, veic redzes
zinātnes vai praktiskās optometrijas problēmu izpēti, rezultātu apkopošanu un analīzi,
kā arī noformē bakalaura darbu atbilstoši vienotajiem LU izstrādātajiem un
apstiprinātajiem noteikumiem.
Studiju darba un pētījumu kvalitātes nodrošināšana ir svarīgākais Optometrijas un
redzes zinātnes nodaļas akadēmiskā kolektīva uzdevums. Kvalitātes vadība
optometrijas visās studiju programmās un koleģiālā atbildība sevī ietver virkni
savstarpēji saistītu faktoru. Vispirms ikvienam LU personāla pārstāvim jānes atbildība
par savas darbības atbilstību Augstskolu likumam, Likumam par zinātnisko darbību,
LU Satversmi, MK noteikumiem, Fizikas un matemātikas fakultātes un Nodaļas
nolikumiem. Bez tam studiju procesa kvalitātes nodrošinājums pieprasa akadēmiskā
personāla un vadītāju atbildību par akadēmiskās kvalifikācijas nepārtrauktu
paaugstināšanu un atgriezeniskās saites īstenošanu pēc studējošo un absolventu
aptauju rezultātu izvērtēšanas.
Studējošo viedokļu izmantošana studiju procesa pilnveidē ir kritiski svarīga
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Lai iegūtu studējošo viedokli par studiju
programmām un tās īstenojošajiem mācību spēkiem Nodaļā tiek veiktas gan grupu
aptaujas, gan arī plaši izmantotas individuālās sarunu iespējas. Ļoti svarīgs kvalitātes
monitoringa un garantēšanas „rīks” ir nodaļā izveidotie zinātniskie pulciņi. Pulciņu
skaits faktiski atbilst visu akadēmisko kolēģu galveno zinātnisko interešu grupām. To
priekšgalā parasti atrodas profesori, docenti vai atsevišķos gadījumos doktoranti (I.
Timrote, A. Paušus, E. Kassaliete, K. Lūse), kuri ap sevi pulcē bakalaura un maģistra
programmas studentus noteiktu pētījumu veikšanai. Šo pētījumu starprezultāti tiek
aktīvi apspriesti iknedēļas zinātniskajā seminārā. Ikviens akadēmiskais mācību spēks
ir atbildīgs par individuālās zinātniskās un metodiskās kvalifikācijas paaugstināšanu.
Šo darbu kontrolē nodaļas vadītājs, vadošie profesori un nodaļas kopsapulce. Pēdējo
gadu zinātniskās publikācijas un pasniedzēju iegūtie sertifikāti par profesionālo
pilnveidi apliecina, ka ikviena nodaļas pasniedzēja akadēmiskā un profesionālā
pilnveide ir patiesi notikusi.
Nozīmīgu ieguldījumu Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas darba kvalitātes
vadībā sniedz ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošana un apspriešana
nodaļas sēdē, programmu padomē, fakultātes domē. Daudz svarīgu atziņu kolektīvs
iegūst no LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas ekspertu vērtējumiem, Akadēmiskā
departamenta speciālistu komentāriem un diskusijām LU Senātā. Noteikti par
akadēmiskās un profesionālās izaugsmes stimulu var uzskatīt iepriekšējā gada
starptautisko izvērtējumu, kurā programma ieguva ļoti augstu ekspertu novērtējumu.
7. Rezultātu vērtēšana
Sasniegto rezultātu vērtēšanā atsevišķi jāizdala vairākas atšķirīgas vērtējumu sadaļas:
studiju kursi; gala pārbaudījumu teorijas eksāmens un bakalaura darbs.
Studiju kursi
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Iegūto zināšanu novērtēšanas formas katrā konkrētā studiju priekšmetā izvēlas
pasniedzējs, tās ir noteiktas kursa aprakstos un akadēmiskā gada sākumā apstiprinātas
Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas sēdē. Pirmajā nodarbībā studenti tiek
iepazīstināti gan ar studiju kursa programmu, gan ar studenta darba rezultātu
novērtēšanas formām. Vairumā programmas studiju kursu studentu gala atzīme
veidojas no visa semestra laikā akumulētiem studiju darba rezultātiem, iepriekš
skaidri postulēta procentuālā sadalījuma ietvaros. Starp šādām studiju kursa
sastāvdaļām apgūtā darba apjoma vērtējumā var minēt kontroldarbus (uzdevumu
risināšanu, testus), laboratorijas darbus, kas noslēdzas ar individuālu iegūto rezultātu
apspriešanu un darbā apgūto koncepciju “aizstāvēšanu”. Studiju priekšmeti visos
gadījumos noslēdzas ar rakstisku vai mutisku kursa eksāmenu. Daudzos priekšmetos
studenti, lai apstiprinātu savas zināšanas un prasmes raksta referātus, esejas vai kursa
darbus.
Studiju sasniegumi tiek vērtēti vispārpieņemtajā 10 baļļu sistēmā atbilstoši LR IZM
14.04.1998. rīkojumam Nr.208. Eksāmeni, kontroldarbi un pārbaudījumi tiek kārtoti
individuāli. Laboratorijas un praktiskajos darbos studenti strādā 2-4 dalībnieku
grupās, kurās sagatavo un aizstāv ziņojumus un protokolus kolektīvi vai individuāli.
Testi un kontroldarbi tiek izmantoti, lai novērtētu teorētiskās zināšanas. Testi parasti
veidoti tā lai pārbaudītu faktu zināšanas (alternatīvie un izvēles jautājumi) un spēju
loģiski sasaistīt dažādas lietas (procesu analīze, labi zināmo faktu loģiskas
kombinācijas). Testos par katru pareizu atbildi dod noteiktu punktu skaitu, kuru
nosaka kursa docētājs. Pēc savākto punktu summas tiek novērtēts studentu darbs. Ja
testa jautājumi ir precīzi noformulēti, tad studentu vērtējums ir objektīvs. Lielākajā
daļā kursu, kā jau minēts iepriekš, vērtēšana ir nepārtraukta. Gala eksāmens ir tikai
daļa no galējā vērtējuma. Jāatzīmē, ka studenti optometrijas testos var izmantot
zināšanas no specializētāmtestu mācību grāmatām, piemēram, „Examination review –
Optometry – 1000 multiple-choice questions and referenced explanatory answers” 4th
Ed., by L.Casser et al., Appleton & Lange, 1998, pp.417.
Gala pārbaudījumu teorijas eksāmens
Lai pabeigtu optometrijas bakalaura studijas un iegūtu dabaszinātņu grādu optometrijā
ir jānokārto teorijas pārbaude daudzizvēļu atbilžu eksāmenā un jāaizstāv patstāvīgi
izstrādāts bakalaura darbs.
Nodaļā rūpīgi tiek gatavoti jautājumi bakalaura teorētiskajam eksāmenam – testam,
kas satur kā minimums 120 jautājumus ar ne mazāk kā 3 izvēles atbildēm. Tests
optometrijā aptver obligātās A daļas priekšmetu saturu, ietverot jautājumus no visām
programmu daļām. Katra studiju kursa jautājumu procentuālo apjomu nosaka vadoties
pēc attiecīgā kursa kredītpunktu skaita.
Lai nokārtotu testu pareizi jāatbild uz vismaz 55% no jautājumiem. Vērtējums tiek
iegūts sadalot pareizo atbilžu intervālu no 65% līdz 100% līdzīgās daļās un pielietojot
šifrētu darbu rezultātu statistisko analīzi. Svarīgs elements ir rezultātu salīdzināšana ar
iepriekšējo gadu absolventu sniegumu.
Bakalaura darbs
Ļoti liela uzmanība no nodaļas pasniedzēju puses tiek veltīta studenta bakalaura darbu
izstrādei, noformēšanai un iegūto rezultātu publiskai aizstāvēšanai. Ikviena bakalaura
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darba izvērtēšanai komisijā parasti tiek atvēlēta vismaz viena akadēmiskā stunda.
Studenti savlaicīgi tiek informēti par bakalaura darbu novērtēšanas algoritmu un
kritērijiem. Studiju darba novērtēšanā arvien lielāka nozīme tiek piešķirta
elektroniskajiem saziņas līdzekļiem.
Bakalaura darbs tiek vērtēts tradicionāli, kā pirmais patstāvīgais zinātniskais darbs.
Darba vērtējumā tiek izmantota arī informācija par iegūto rezultātu izmantošanu
publikācijās, vai autora piedalīšanos zinātniskajās konferencēs ar referātiem.
Bakalaura darba atzīme veidojas no darba vadītāja vērtējuma, recenzenta atzīmes un
pārbaudījumu komisijas atzīmes par darba aizstāvēšanu.
8. Programmas izmaksas
Reālie nodaļai izdalītie resursi studiju programmas realizācijai (daļa no valsts
dotācijas un studiju maksām) ir ievērojami mazāki nekā programmas akreditācijas
procesā veiktie izmaksu novērtējumi. Nodaļā īstenotais studiju procesa algoritms, kad
praktiski viss akadēmiskais personāls ir iesaistīts visās programmās, neatļauj precīzi
atdalīt izmaksas bakalaura un maģistra studijām. Taču novērtējumi rāda, ka patlaban
tiešo izmaksu segšanai uz vienu programmas studentu nodaļa saņem mazāk nekā 800
latu, kaut gan programmas īstenošana pieprasa tiešajām izmaksām 1600 latus, bet
kopā ar netiešajām 2120 latus. Valsts un daļēji arī Universitātes patlaban īstenotā
politika rada programmas īstenošanai nopietnus draudus. Faktiski lielu darba daļu mēs
finansējam no citiem projektiem, izmantojam arī brīvprātīgo un doktorantu darbu.
Sākot ar 2013. gadu Optometrijas un redzes zinātnes nodaļai no sava budžeta pilnībā
jāsedz telpu noma LU CFI. Šis fakts samazina tiešajam studiju procesam izmantojamo
budžeta daļu.
9. Programmas salīdzinājums ar citām līdzīgām programmām reģionā
Latvijas Universitātē piedāvātā optometrijas bakalaura studiju programma bakalaura
grāda iegūšanai "dabas zinātnēs, optometrijā" ir vienīgā šāda tipa programma Latvijas
augstskolās. Līdz ar to šis „monopolam” raksturīgais stāvoklis, vienlaikus ar pārējiem
nelielas valsts augstākās izglītības sistēmas aspektiem, apgrūtina programmas
salīdzināšanu ar kādu līdzīgu programmu Latvijā.
Igaunijas universitātēs optometrijas speciālistus vēl šādā līmenī negatavo. Lietuvā,
Šauļu Universitātē ar mūsu nodaļas akadēmisko mācību spēku atbalstu, tikai pirms
dažiem gadiem ir atvērta dabaszinātņu bakalaura programma optometrijā. Tāpēc
patlaban programma optometrijā pēc iegūstamās kvalifikācijas un grāda var tikt
salīdzināta tikai ar dabas zinātņu attāliem analogiem mūsu valstī, tā saucamo ”Eiropas
diplomu optometrijā”, vai arī ar Eiropas Savienības valstu, piemēram, Londonas City
Universitātes studiju programmu.
Optometrijas bakalaura un maģistra programmas dabas zinātņu akadēmisko grādu
iegūšanai ir veidotas atbilstoši MK ”Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības
standartu”. Programmu īstenošanai nepieciešamo zinātnisko bāzi LU Optometrijas un
redzes zinātnes nodaļas kolektīvs ir izveidojis sadarbībā ar LU Cietvielu fizikas
institūtu. Nodaļas pasniedzēji, doktoranti, maģistranti savus pētījumus veic kopīgi arī
ar kolēģiem no Somijas, Nīderlandes, Spānijas, Itālijas, Dānijas un ASV
universitātēm, tā nodrošinot līmeņu atbilstību zinātnē un studiju darbā.
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Parasti Latvijā akadēmiskās studiju programmas un tajās iegūstamie grādi tiek balstīti
zinātņu nozarē nevis to grupās. Taču pēdējā laikā arvien pieaugot vajadzībai pēc
starpnozaru un dažādu, reizēm pat atšķirīgu nozaru kombināciju programmām,
parādās akadēmiskie grādi nozaru grupās. Arī optometrijas bakalaura studiju
programma ir veidota uz vairāku zinātnes nozaru bāzes. Šādās studiju programmās
nereti parādās bažas, ka students tikai pavirši iepazīsies ar vienas vai otras nozares
ievada kursiem un neveidosies par zinošu speciālistu. Lai arī pilnībā šādas bažas
izslēgt nevar, mūsu nodaļas darbības rezultāti kā bakalaura un maģistra, tā arī
doktorantūras programmās pierāda, ka varam sagatavot augsti kvalificētus un darba
tirgū pieprasītus speciālistus. Latvijas Universitātes studiju programmas optometrijā ir
būvētas balstoties uz pasaules optometristu asociācijas priekšlikumiem par tā saucamo
optometrista zināšanu un prasmju globālās kompetences modeli. Šī modeļa jaunāko
versiju ”Global Competency-Based Model of Scope of Practice in Optometry” WCO
apstiprināja kongresā, 2005.gada 8.aprīlī. Sīkākai informācijai skatīt, piemēram,
vietnē http://www.worldoptometry.org/
Globālās kompetences ieteiktajā modelī tiek veidotas vadoties no optometrista
profesijas vajadzībām. Šeit jāatceras, ka arī Latvijā optometrija ir regulētā profesija.
Metodika programmu īstenošanai WCO priekšlikumos atsaucās uz kompetences
saturu četrās jomās: optiskās tehnoloģijas un tajās centrētie pakalpojumi; redzes
funkcijas un tajās balstītie pakalpojumi; acu diagnostika un tajās balstītie
pakalpojumi; acu terapeitiskie pakalpojumi. Ikvienā no minētajām jomām programmu
analizē pa vienībām, elementiem, prasmju kritērijiem un indikatoriem. Arī mūsu
nodaļas studiju programmas ir veidotas pēc šiem principiem un ciešā kontaktā ar
mūsu partneriem dažādās ES universitātēs. Saprotot, ka atsevišķu priekšmetu un pat
to grupu saturā un pasniegšanas metodikā ir iespējamas visai būtiskas atšķirības,
kopējā optometrijas bakalura un maģistra programmu struktūra ir visai līdzīga.
Detalizētākam ieskatam piedāvājam salīdzināt studiju priekšmetus Madrides
universitātes (viena no nodaļas SOCRATES/ERASMUS partnerinstitūcijām) un mūsu
bakalaura studiju programmā (kredītpunktu vietā tabulā ir parādīts priekšmetiem
atbilstošais kontaktstundu skaits, 16 kontaktstundu vienam kredītpunktam).
Neiedziļinoties studiju priekšmetu saturos izdarīt vispārinājumus nav viegli, taču par
programmu formālo izskatu var spriest arī no priekšmetu nosaukumiem un tiem
veltītajām stundām. Fakts, kas parādās diezgan nepastarpināti ir atziņa, ka LU
programmā ir nedaudz vairāk vispārīgo vai atsevišķajās zinātņu nozarēs balstīto
studiju priekšmetu. To patreizējā programmas attīstības stadijā mēs varam pamatot ar
nepieciešamību panākt lielāku maģistra un vēlāk doktora studiju pretendent skaitu.
Plašāka vispārīgo dabaszinātņu priekšmetu bāze atvieglo mūsu programmas
studentiem iekļaušanos citās LU dabaszinātņu, piemēram fizikas un bioloģijas
maģistra programmās.
University Complutense Madrid
Study subject
hour
Module: General subjects
Physics
96
Calculus
96
Chemistry and organic
chemistry
96
Biochemistry
48

University of Latvia
Study subject
Physics for natural sciences
Calculus I, II
Organic chemistry
Biochemistry

hour
80
144
80
48
12

Total hours
Module: Optics and instrumentation
Geometrical optics
Physiological optics
Physical optics

Ophthalmic optics I, II
Optical materials

Optometric instrumentation
Total hours
Module: Medical subjects

Total hours
Module: Vision and visual function
Anatomy of visual system
Physiology and pathology of the
eye
Visual perception
Pathology and pharmacology of
the eye

Applied statistics
Data collecting and
processing in sciences
English in optometry
Biology
Microbiology
336
Total hours
100 Optics II
60 Optics I
100 Medical physics
Colorimetry and
photometry
192 Ophthalmic optics I , II
64 Optical materials
Spectacle technology
Optometric
80 instrumentation I, II
596
Total hours
Basics of human anatomy
General physiology
Neurophysiology
General pathology
Psychology of
communication
0
Total hours
Anatomy and physiology of
110 the eye

32
48
32
48
64
576
64
48
32
32
96
32
48
80
432
64
64
48
64
32
272

96

Total hours

115 Physiology of vision
60
Introduction in the eye
60 diseases
Pharmacology of the eye
295 Introduction to optometry
Refraction I, II
64 Contact lenses
96 Binocular vision
800
Total hours

32
32
32
96
32
48
416

Total hours
TOTAL

255 Free choice courses
Bachelor exam
Bachelor Thesis
255
Total hours
2144
TOTAL

32
32
160
224
1920

Optometry I, II
Contact lenses
Clinical optometry
Different
Free choice

48
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Lai veidotu priekšstatu par kopējām nostādnēm bakalaura studiju programmas
uzbūvē, varam piedāvāt salīdzinājumu ar Londonas City University bakalaura
programmu. Šajā programmā līdzīgi kā mūsu gadījumā iegūstamais grāds ir
Bakalaurs dabas zinātnēs – „BSc Optometry and Visual Science”. Līdzīgas ir arī
vispārējas nostādnes par programmas mērķiem un sasniedzamajiem uzdevumiem.
Ieskatam varam piedāvāt nelielus izvilkumus no City University programmas
apraksta:
Vispārējie mērķi
• Attīstīt studentos vispārējās analītiskās spējas un sagatavot viņus patstāvīgu
kritisku problēmu risināšanai un patstāvīga darba un studiju veikšanai;
• Piedāvāt studiju vidi, kas atbalsta personības un akadēmisko izaugsmi.
Specializētie mērķi
• Piedāvāt plašas un integrētas zināšanas par teorētiskajiem un lietišķajiem
principiem redzes sistēmas anatomijā un fizioloģijā;
• Detalizētas zināšanas par redzes sistēmas strukturālajām un funkcionālajām
anomālijām, to izpētes un korekciju iespējām primārās redzes aprūpes
sistēmas ietvaros;
• Zinātnē balstītu sapratni par disciplīnu, lai nodrošinātu personas patstāvīgu
tālāko izglītību visa mūža garumā.
Studentiem atstājot universitāti ir jāspēj
• Demonstrēt stabilu sapratni par optometrijas un redzes zinātnes vietu primārās
redzes aprūpes sistēmā saskaņā ar WCOO globālās kompetences
priekšstatiem;
• Demonstrēt spējas atšķirt acu un redzes sistēmas patoloģiskos stāvokļus, lai
nepieciešamības gadījumā norīkotu pacientu vizītei pie acu ārsta;
• Apliecināt kritiskas spējas orientēties jaunākajos redzes zinātnes atklājumos
un redzes stāvokļu izmeklēšanas aparatūrā, lai tos izmantotu praktiskajā darbā
ar pacientiem.
Citētie izvilkumi parāda līdzību un sakritību ar uzstādījumiem Latvijas Universitātes
studiju programmā. Tādus pat secinājumus var iegūt salīdzinot City University BSc
optometrijas programas bloku struktūru, skat.zemāk. Londonā piedāvātajā studiju
programmā visu semestru laikā, līdzīgi kā mūsu programmā paralēli tiek strādāts pie
četrām nosacīti neatkarīgām priekšmetu grupām vai viņu terminoloģijā – plūsmām.
Pirmkārt, dabas zinātņu bāzes priekšmeti un klīniskās pamatprasmes, otrkārt, Optika
un optiskie instrumenti, treškārt, klīniskās prasmes un iemaņas, ceturtkārt,
profesionālās primārās redzes aprūpes speciālista – optometrista iemaņas un prasmes.
Pievienotā kopija nav tulkota un paredzēta tikai vizuālai dažādu plūsmu apjomu
salīdzināšanai.
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Tālāka detalizēta salīdzināšana pa studiju priekšmetiem neparāda būtiskas atšķirības
no LU un Madrides universitātes programmām. Interesanti atzīmēt, ka pirmo reizi
akreditējot programmas optometrijā, mēs pamatos varējām balstīties tikai uz ASV
universitāšu, piemēram, Pensilvānijas universitātes un Lielbritānijas universitāšu
pieredzi, tad patlaban mēs jau varam diezgan plaši izmantot dažādu ES valstu
universitāšu programmas optometrijā.
10. Programmas studentu skaitliskie dati
Uz 31.oktobri programmā studēja 90 students (30 no tiem pirmajā kursā). Pirmajā
kursā konkursa kārtībā tika imatrikulēti 30 studenti. 2014.gada jūnijā programmu
absolvēja 23 studenti.
11. Studējošo aptaujas rezultāti un analīze
Lai iegūtu neatkarīgu studiju procesā iesaistīto personu vērtējumu mācību procesa
kvalitātei, ik semestri tiek veikta studentu aptauja. Šajā aptaujā studentiem tiek lūgts
novērtēt studiju kursa un pasniedzēja darba kvalitāti, atzīmējot vērtējumu 10 baļļu
sistēmā.
Studentu aptaujas rezultāti par studiju kursiem, liecina par studiju programmu
atbilstību izvirzītajam mērķim. Aptaujātie apstiprina to, ka programmu saturs
nodrošina iespējas iegūt atbilstošos akadēmiskos grādus un profesionālo kvalifikāciju.
Taču studentu viedoklis un ieteikumi liecina arī par nepieciešamību pilnveidot
programmu saturu, veikt daļēju studiju procesa reorganizāciju, lai arī turpmākajos
gados varētu uzturēt nepieciešamo prasību līmeni un nodrošinātu tālāko progresu.
Izvērtējot aptaujas par studiju kursiem rezultātus ir novērojams, ka studiju kursu
reitingā vadošās vietas ieņem studiju kursi, kuri ir tieši saistīti ar optometrijas
specialitāti un zināšanu praktisko pielietojumu. Studenti atzīmē, ka kursu apgūšanu
ievērojami atvieglo praktiskie darbi. Liela nozīme studiju kursu popularitātē ir arī
pasniedzēja profesionālajai kompetencei. Studentu ieteikums, palielināt praktisko
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darbu apjomu pilnībā saskan arī ar mācību spēku uzskatiem, taču virknē gadījumu
fizisko iekārtu iegāde nav bijusi iespējama ierobežotā nodaļas budžeta dēļ. Patīkami,
ka pieaug studentu aktivitāte LUIS'a aptaujās. Pavisam kopā šā semestra bakalaura
studentu aptaujā piedalījās vairāk nekā puse studentu.
12. Absolventu aptaujas rezultāti un analīze
Absolventu aptaujas rezultāti arī rāda, ka programmu absolventi pārsvarā turpina
studijas optometrijas profesionālajā maģistra programmā, vai strādā atbilstoši
izvēlētajai profesijai un iegūtajai izglītībai, proti tādu ir vairāk nekā 80%. Mūsu
bijušie studenti uzskata, ka turpmākās izglītošanās jomā, nodaļā īstenotās studiju
programmas dod iespēju turpināt studijas optometrijas nozarē. Iegūtās zināšanas ir arī
pietiekamas, lai absolvents varētu studēt citās, ar iegūto specialitāti nesaistītās,
nozarēs. Taču vadoties pēc mūsu absolventu aptaujas rezultātiem ir redzams, ka
nodaļai ir jāturpina pilnveidoties un jāveic atbilstošas programmas izmaiņas vismaz
reorganizējot studiju plānu tā, lai palielinātu izvēles iespējas B kursos.
13. Studējošo līdzdalība programmas attīstības procesos
Studējošie pārstāvji piedalās Studiju programmas padomes darbā, kā arī Fizikas un
matemātikas fakultātes Domes sēdēs. Studenti organizē studiju kursu novērtēšanas
aptaujas un veido priekšmetu salīdzinošo novērtējumu tabulu. Studentu līdzdalībai
studiju procesa izvērtēšanā ir liela nozīme. Vērtējumu rezultāti atvieglo studiju kursu
docētāju darba pilnveidošanu. Tas veicina studiju kursu saturu pielāgošanu atbilstoši
iepriekš studentu gūtajām zināšanām un prasmēm. Svarīga ir arī doktora studiju
programmas pārstāvju iesaistīšana studiju procesā. Doktoranti galvenokārt palīdz
realizēt atsevišķu studiju kursu praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus.
Doktoranti sniedz arī individuālas konsultācijas, palīdzot veidot eksperimentālo bāzi
un rakstīt programmas.
14. Studiju kursi http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmumekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=21030
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Studiju programmas satura un realizācijas apraksts
1. Studiju programmas īstenošanas mērķis un uzdevumi
Optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studijas ir plaša profila,
redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas, studijas.
Piedāvātajā studiju programmā iegūstamā profesionālā kvalifikācija atbilst profesijas
standarta „Optometrists” prasībām. Programmas apguve nodrošina zināšanas un
prasmes atbilstoši profesijas standartam, kā arī prasībām, kuras noteiktas LR likumā
par reglamentētajām profesijām. Par tās sekmīgu apguvi pilnā apjomā tiek piešķirta
optometrista profesionālā kvalifikācija. Programmas īstenošanas ilgums ir 2 gadi pilna
laika klātienes studijām un 2.5 gadi nepilna laika neklātienes studijām.
Optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas
vispārējais mērķis ir nodrošināt valsts ekonomiskai attīstībai un sociālām
vajadzībām atbilstošas profesionālās maģistra studijas optometrijā, sekmējot
augstas kvalifikācijas optometristu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos
gan Latvijas, gan Eiropas apstākļos, kā arī dot padziļinātas teorētiskas
zināšanas, attīstīt pētniecības iemaņas un prasmes studenta izvēlētajā
medicīniskās fizikas apakšnozarē.
Profesionālā augstākās izglītības maģistra programma pieprasa veidot mērķim
atbilstošu gan profesionālo, gan akadēmisko vidi. No šādas komplicētas vides
veidošanas izriet studiju programmas uzdevumi:
1) nodrošināt iespēju apgūt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem „Noteikumiem par otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”;
2) nodrošināt iespēju apgūstot optometrijas profesionālo augstākās izglītības
maģistra studiju programmu un sekmīgi nokārtojot valsts pārbaudījumus
iegūt optometrista piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
3) nodrošināt zināšanas un prasmes atbilstoši optometrista profesijas standarta
prasībām;
4) nodrošināt iespēju aktīvi piedalīties klīniskajās praksēs;
5) dot iespēju programmā studējošiem radoši pielietot jaunākās zinātniskās
atziņas optometrijā;
6) attīstīt studentu prasmes moderno optometrijas instrumentu lietošanā;
7) attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku un piedāvāt sociālās pamata
prasmes komunikācijā, patstāvīgajā un komandas darbā;
8) attīstīt studentos prasmes, izmantot teorētiskās zināšanas un iemaņas darbā ar
zinātnisko periodiku, lai veidotu izpratni par konkrētas redzes zinātnes
problēmas pētīšanas iespējām jaunā vidē un multi-disciplinārā kontekstā;
9) iemācīt studentus gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās skaidri un
viennozīmīgi izklāstīt savu klīnisko vai zinātnisko pētījumu secinājumus,
dodot tiem loģisku eksperimentos vai modelēšanā balstītu pamatojumu;
10) attīstīt studentos iemaņas patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšanai un
publikāciju sagatavošanai, kā arī radīt viņos interesi par doktorantūru;
11) dot absolventiem motivāciju tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās
kvalifikācijas pilnveidei.
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Studiju programma ir izstrādāta balstoties uz Latvijas Universitātes Optometrijas un
redzes zinātnes nodaļas 20 gados uzkrāto pieredzi optometristu sagatavošanā un
jaunajām tendencēm izglītības sistēmā Eiropas Savienībā.
2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
Pēc sekmīgi izpildītas optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju
programmas studentam ir jādemonstrē:
1) zināšanas un prasmes par redzes fizioloģiju, acu slimībām, redzes uztveres
modeļiem, redzes izvērtēšanas iespējām, izmantojot arī jaunākās tehnoloģiskās
izstrādnes;
2) zināšanas par optometrijas un redzes zinātnes pamatatziņām redzes refraktīvo
defektu korekcijā;
3) pārliecinošas spējas pielietot praksē redzes refraktīvo defektu korekcijas
iemaņas;
4) zināšanas par pasaules vadošajiem akadēmiskajiem centriem redzes zinātnē un
spējas veidot nepieciešamos akadēmiskos kontaktus;
5) pārliecinošas spējas pielietot praksē svešvalodas, komunikatīvās un
organizatoriskās iemaņas kolektīvu projektu veidošanai un to vadīšanai;
6) spējas interpretēt eksperimentālos un teorētiskos rakstus par klīnisko
optometriju un redzes zinātni;
7) spējas patstāvīgi plānot un veikt eksperimentāla rakstura pētījumus ar
pacientiem par optometrijas un redzes zinātnes problēmām;
8) stabila interese par karjeras turpināšanu optometrijā un/vai redzes zinātnē;
9) gatavību profesionālajai pilnveidei un patstāvīgai tālākizglītībai.
Optometrijas profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma atbilst
visām prasībām, kuras noteiktas LR Ministru kabineta noteikumos Nr.481
„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, un
studiju programma nodrošina studentam iespēju iegūt piektā līmeņa kvalifikācijai
atbilstošās zināšanas, prasmes un iemaņas.
3. Studiju programmas atbilstība LR un LU stratēģijai
Latvijas Universitātē piedāvātā optometrijas akadēmiskā bakalaura studiju
programma akadēmiskā grāda iegūšanai dabas zinātnēs un profesionālās augstākās
izglītības maģistra studiju programma profesionālā maģistra grāda iegūšanai
optometrijā ir vienīgās šāda tipa programmas Latvijas augstskolās. Tās kopā veido
iekšēji noslēgtu grupu, kas spēj nodrošināt gan primārās redzes speciālistu
sagatavošanu darba tirgus prasībām, gan arī programmas īstenošanai un izaugsmei
nepieciešamos akadēmiskos kadrus nākotnē. Programmas tiek īstenotas Fizikas un
matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā, kas ir fiziskā vide
zinātniskajai bāzei ar bakalaura un maģistra darbu izstrādi saistīto pētījumu veikšanai,
kā arī mācību laboratorijām, ambulancēm un literatūras krājumam specializētajā
bibliotēkā, kas nepieciešams primārās redzes aprūpes speciālistu sagatavošanai.
Mūsdienās svarīgākie speciālisti redzes aprūpes jomā ir acu ārsti un optometristi. Acu
ārstu galvenais uzdevums ir acu slimību ārstēšana un tā prasa augstu sagatavotības
pakāpi. Ārstu sagatavošana ir ilga un dārga, tāpēc nav lietderīgi acu ārstus nodarbināt
primārajā redzes aprūpē. Optometrista izglītošana aizņem kopā 5 gadus (3 bakalaura
un 2 profesionālā maģistra studiju gadi). Optometristu akadēmiskā un profesionālā
sagatavotība salīdzinājumā ar ārstiem oftalmologiem ir šaurāk specializēta. Tajā
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nopietna uzmanība pievērsta tam, lai optometrists spētu patstāvīgi (bez palīgiem)
jēgpilni un atbildīgi lietot modernās diagnostikas metodes. Pieredze rāda, ka pēc
profesionālo maģistra studiju beigšanas optometristi pilnībā var nodrošināt primāro
redzes aprūpi valstī.
Svarīgi atzīmēt, ka Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā uzkrātais profesionālo
optometrisko instrumentu un zinātniskās aparatūras kopums tiek izmantots arī to acu
ārstu kvalifikācijas palielināšanai, kas patlaban mūsu valstī praktizē kā optometristi.
Pēdējos gados, pēc Latvijas iestāšanās ES, valstī primārās redzes aprūpes organizācija
un pakalpojumu klāsts iedzīvotājiem sāk arvien vairāk tuvināties Rietumeiropas
standartiem par atbildību sadalījumu starp privātajiem un publiskajiem tiesību
subjektiem. Proti, vairums, optometristu pakalpojumu tiek sniegti nevis valsts
poliklīnikās, bet privātās specializētās firmās.
Mums ir jārēķinās ar to, ka augot labklājībai notiek skaitliskas izmaiņas iedzīvotāju
procentuālajā attiecībā pret primārās redzes aprūpes speciālistiem. Piemēram, ja
Latvijā un pārējās Baltijas valstīs 1992. gadā bija viens acu ārsts uz aptuveni 20 000
valsts iedzīvotāju, tad 2009.gadā uz vienu primārās redzes aprūpes speciālistu varam
rēķināties ar 11 000 iedzīvotājiem. Latvijas Ārstu reģistrā bija atrodami 180
praktizējoši acu ārsti (2009.10.02.), savukārt profesionālo diplomu bija ieguvuši 78
optometristi. Daudzi acu ārsti strādā kā acu ķirurgi vai specifisku acu slimību
speciālisti. Tas nozīmē, ka redzes izvērtēšanu un redzes korekcijas līdzekļu
izrakstīšanu veic tikai daļa acu ārstu un optometristi. Rēķinoties ar reālo jaunu acu
ārstu nelielo skaitu un to, ka tuvāko gadu laikā potenciālo klientu skaits uz vienu
speciālistu, līdzīgi kā Lielbritānijā, varētu kristies līdz 8 000, darba tirgus valstī
pieprasīs profesionālus primārās redzes aprūpes speciālistus. Minētā brīvā tirgus
diktētā tendence, neapgāžami demonstrē nepieciešamību pēc augsti kvalificētiem
optometristiem, kurus gatavo tikai Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes
zinātnes nodaļā. Tāpēc varam būt pārliecināti par mūsu studiju programmu
īstenošanas nepieciešamību, kā arī par to, ka programmas absolventi ir valstij svarīgas
attīstības nozares speciālisti. Par to, vai sagatavotie speciālisti atbilst darba tirgus
prasībām vislabāk var spriest pēc darba devēju atsauksmēm un klientu novērtējumu
sniegtajam pakalpojumam.
Lai iegūtu esošās optometrijas profesionālās maģistra studiju programmas (kods
46722) procesa kvalitātes novērtējumu un uzlabotu gan kursu saturu, gan izveidotu
atbilstošu vērtēšanas sistēmu, 2012./2013. mācību gada pavasara semestra beigās tika
veikta darba devēju aptauja. Šajā aptaujā tika lūgts novērtēt optometrijas
profesionālās studiju programmas absolventu sagatavotības un darba kvalitāti
primārās redzes aprūpes jomā.
Darba devēju aptaujā tika noskaidroti nepieciešamie uzlabojumi profesionālajai
augstākās izglītības maģistra studiju programmas realizēšanai un pilnveidošanai. Viņu
ierosinājums bija klīnisko prakšu īpatsvara palielināšana, lai nodrošinātu studentiem
lielāku pieredzi praktiskajā darbā ar pacientiem klīnikās un optikas salonos. Darba
devēji atzīmēja arī esošās profesionālās programmas vājo pusi – saites trūkumu ar
klīniskajām slimnīcām, kur studenti varētu uzkrāt plašāku praktisko pieredzi acu
slimību atpazīšanā. Savukārt zināšanas par korekcijas metodiku un veidiem, jauniem
progresīviem lēcu un kontaktlēcu materiāliem, jaunākām diagnostikas tehnoloģijām,
kas iegūtas esošajās gan bakalaura, gan profesionālajā, gan maģistra programmās ir
labas. Kā mazu trūkumu darba devēji atzīmēja jauno speciālistu, kas tikko beiguši
studijas, komunikācijas un saskarsmes zināšanu trūkumu ar pacientiem, ko vajadzētu
pilnveidot nākotnē.
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Latvijas universitātes stratēģiskais plāns paredz, ka maģistra studiju programmām
jābūt zinātņu ietilpīgām un profesionāli augstvērtīgām, bet to īstenošanā jāiesaista
zinātnē aktīvi strādājošas personas vai izcilus profesijas pārstāvjus. Par maģistra
programmas studentu nopietno darbību zinātnē liecina viņu darba rezultāti. Piemēram,
LU 71.zinātniskajā konferencē, 2014.g.februārī, 12 studenti bija mutisko referātu
līdzautori, šajā mācību gadā sešu jauno kolēģu darba rezultāti ir apspriesti
starptautiskās konferencēs. Mūsu nodaļas maģistranti regulāri piedalās ERASMUS
apmaiņas programmā ar Kārdifas universitāti, tur izstrādā savus maģistra darbus. Ik
gadus Nodaļas personāls, doktoranti un maģistranti piedalās ar Latvijas optometristu
un optiķu asociāciju kopīgi rīkotā klīniski praktiskā konferencē. 2014.gada februārī
konferencē tika nolasīti un apspriesti 8 ziņojumi. Personāla kvalifikāciju un darbu
zinātnē apliecina viņu publicētie darbi.
2013. gadā Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā ar labu rezultātu ir pabeigts ERAF
finansēts projekts par skolēnu redzes epidemioloģisku novērtējumu. Tas ir pirmais
šāda apjoma redzes izpētes projekts Latvijā. Projektā ir noteiktas redzes funkcijas
vairāk nekā 12 000 Rīgas skolēnu, tā rezultātā pieteikts patents redzes skrīninga
ierīcei, izdoti divi mācību līdzekļi.
4. Imatrikulācijas prasības
Optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas studijām
imatrikulācija notiek konkursa kārtībā, izmantojot iepriekš iegūtu LU optometrijas
bakalaura studiju programmā akadēmisko grādu „Dabaszinātņu bakalaurs
optometrijā”. Tā kā studiju programmā ir tikai 10 budžeta vietas, tad uz šīm vietām
notiek konkurss pēc sekojošas shēmas:
1) pretendentiem, kas ieguvuši dabaszinātņu bakalaura grādu optometrijā no
2003.gada par pamatu tiks ņemta vērā atzīme, kas iegūta optometrijas
bakalaura studiju gala pārbaudījumos;
2) pretendentiem, kas ieguvuši dabaszinātņu bakalaura grādu optometrijā līdz
2003.gadam diploma atzīme tiks aprēķināta pēc formulas:
Azīme = (gala testa atzīme + bakalaura darba atzīme) / 2
Ja gala testa atzīme no bakalaura darba atzīmes atšķiras par vienu vienību, tad
noteicošā atzīme ir bakalaura darba vērtējums, līdz ar to:
Azīme = bakalaura darba atzīme
Vienādu atzīmju par papildus kritēriju tiks izmantota vidējā atzīme no optometrijas
bakalaura studiju kursu (acs anatomija un fizioloģija, redzes fizioloģija, redzes
refraktīvie defekti I, oftalmiskā optika I, binokulārā redze) vērtējumiem.
Tiesības studēt optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas
pilna laika klātienē ir arī citu bakalaura vai 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības
(vai tai pielīdzināmas izglītības) studiju programmu beidzējiem, kurās ir ietverta
atbilstoša optometrijas bakalaura studiju programmas obligātā A daļa. Savukārt
pretendentiem, kuriem nav dabaszinātņu bakalaura grāda optometrijā, bet ir citi grādi
radnieciskās nozarēs, un kuri vēlas mācīties optometrijas profesionālajā augstākās
izglītības maģistra studiju programmā pirms iestāšanās papildus jāapgūst sekojoši
optometrijas bakalaura studiju programmas kursi, apgūstot tos kā LU piedāvātos
tālākizglītības kursus:
1) Acs anatomija un fizioloģija (6 KP);
2) Redzes fizioloģija (3 KP);
3) Oftalmiskā optika I (3 KP);
4) Optiskie materiāli (2 KP);
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5) Redzes refraktīvie defekti I (3 KP);
6) Redzes refraktīvie defekti II (3 KP);
7) Binokulārā redze (2 KP).
Kopējais, papildus pirms imatrikulācijas studiju programmā apgūstamo, kursu apjoms
ir 22 KP. Tos var apgūt kā LU klausītājs tālākizglītības kursos. Kursi (uzrādot to
mācību saturu), kurus pretendents ieguvis citā augstskolā var tikt pielīdzināti
priekšmetiem no minētā saraksta.
Studijas optometrijas profesionālajā augstākās izglītības maģistra nepilna laika
neklātienes studiju programmā var uzsākt arī personas ar ārzemēs iegūtu augstāko
akadēmisko vai augstāko profesionālo izglītību, kuras saturs un apjoms atbilst LU
optometrijas bakalaura studiju programmas prasībām.
5. Studiju programmas plāns un organizācija
Optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studijas ir plaša profila,
redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas, studijas.
Piedāvātajā studiju programmā iegūstamā profesionālā kvalifikācija atbilst profesijas
standarta „Optometrists” prasībām. Savukārt, profesionālais maģistra grāds nodrošina
līdzvērtīgu izglītības līmeni, kāds ir Lielbritānijā, ASV un Norvēģijā. Līdz ar to,
izpildot programmas prasības, students iegūst gan profesionālās prasmes un iemaņas
primārās redzes aprūpes jomā – optometrijā, gan arī akadēmiskās zināšanas redzes
zinātnē, lai varētu studēt tālāk arī doktorantūras programmā. Programmā piedāvāto
zināšanu, prasmju un iemaņu apjoms atbilst arī prasībām kādas nepieciešamas
„Eiropas diploms optometrijā” (European diploma in optometry) iegūšanai. Balstoties
uz optometrijas bakalaura studiju programmā apgūto, studenti papildina zināšanas par
redzes patoloģijām un to diagnostikas iespējām, par redzes korekcijas veidiem, par
pacientu redzes aprūpi, kā arī apgūst nepieciešamās iemaņas un prasmes klīniskajās
praksēs un veic patstāvīgu pētījumu par redzes problēmām. Studiju programmas
saturs pamatā veidojas no profesionālajiem (klīniskajiem) un dabaszinātņu
(eksperimentālajiem) priekšmetiem, kuri attiecas uz cilvēka redzes sistēmas
izvērtēšanu, izpēti un izpratni. Programmas darba apjoma procentuālo sadalījumu
veido: prakses – 33%, medicīna un redzes fizioloģija – 35%, bet pārējo – dabas
zinātņu un psiholoģijas nozares priekšmeti.
Studiju programma (80 kredītpunktu apjomā) satur lekciju kursus un prakses, kuru
sastāvā ir gan obligātā, gan arī ierobežotās izvēles daļas. Prakses ir 26 kredītpunktu
apjomā. Studiju programmas obligātā A daļa (66 kredītpunkti) satur specializācijas
kursus – vispārējā medicīna optometrijā, acu slimības un farmakoterapija,
kontaktkorekcija, redzes uztveres modeļi, kā arī valsts pārbaudījumu un maģistra
darbu, bet ierobežotās izvēles B daļa (14 kredītpunkti) satur klīniskās un
eksperimentālās optometrijas kursus. Valsts pārbaudījums sastāv no teorētiskā
eksāmena optometrijā (tests), praktiskā eksāmena pacienta redzes funkciju izvērtēšanā
un redzes korekcijas noteikšanā un ir paredzēts 2 kredītpunktu apjomā. Maģistra
darba izstrāde un aizstāvēšana ir 20 kredītpunktu apjomā.
Optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma izveidota
un izstrādāta atbilstoši Augstskolu likumam, Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartam (MK Noteikumi Nr.481), profesijas standartam
“Optometrists” un LU studiju procesu reglamentējošo dokumentu prasībām. Pēc
programmas absolvēšanas students iegūst profesionālo maģistra grādu klīniskajā
optometrijā un iegūst piektā līmeņa kvalifikāciju, kā arī viņam ir iespēja turpināt
studijas doktorantūras programmā.
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Programmas saturu veido četri studiju moduļi:
1) vispārējās optometrijas modulis – 18 KP;
2) klīniskās optometrijas modulis – 16 KP;
3) eksperimentālās optometrijas modulis – 16KP;
4) optometrijas prakšu modulis – 26 KP.
Studiju gaitā topošiem optometristiem teorētiskos A daļas kursus jānokārto ar
sekmīgu atzīmi, un prakšu modulī jāiegūst 26 kredītpunkti. Savukārt no B daļas
piedāvātajiem kursiem jeb klīniskās optometrijas un eksperimentālās optometrijas
moduļiem attiecīgi jāizvēlas studiju kursi 14 kredītpunktu apjomā. Lai programmu
beidzot students iegūtu gan optometrista kvalifikāciju, gan profesionālo maģistra
grādu, viņam jāvadās pēc sekojoša algoritma:
1) no A daļas priekšmetiem jāapgūst studiju kursi 18 KP apjomā;
2) no A daļas prakses jāiziet praktiskās nodarbības 26 KP apjomā;
3) no B daļas priekšmetu kredītpunktiem jāizvēlas un jāapgūst studiju kursi 14
KP apjomā;
4) jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs 20 KP apjomā;
5) jānokārto kvalifikācijas eksāmens (studiju valsts pārbaudījums) 2 KP apjomā.
Līdz ar to kopā tiek iegūti nepieciešamie 80 KP, lai students varētu pabeigt
optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studijas. Maģistrantam
programmā tiek piedāvāti divi moduļi, kuros studiju priekšmeti ir mērķtiecīgi orientēti
vienā virzienā. Klīniskās optometrijas modulis ietver studiju kursus, kuri piedāvā
klīnikā nepieciešamās papildus zināšanas par redzes korekcijas veidiem, īpatnībām
vai diagnostikas iespējām. Tajā ietverti 9 pēc satura atšķirīgi, profesionāli tendēti
studiju kursi. Eksperimentālās optometrijas modulis – satur studiju kursus, kas vairāk
orientēti uz akadēmiskām redzes sistēmas izpētes metodēm. Tajā ir 8 studiju kursi,
kuru saturs veidots tā, lai tiktu ietvertas jaunākās redzes zinātnes pētnieciskās un datu
apstrādes metodes. Studentam ir brīva iespēja izvēlēties starp jebkuriem abu moduļu
B daļas studiju kursiem, kuri tiek piedāvāti konkrētā semestrī. Proti, students var
izvēlēties gan no klīniskās optometrijas, gan arī no eksperimentālās optometrijas
moduļa kursiem. Kopumā B daļā studentam jāsavāc 14 kredītpunkti. Mēs visus B
daļas kursus piedāvājam arī mūsu iepriekšējo gadu profesionālās programmas
absolventiem, piedaloties tajās kā LU klausītājiem. Līdz ar to profesionāļiem tiek
piedāvāta tālākizglītība, kas viņam ir svarīga sertifikāta atjaunošanai.
STUDIJU PLĀNS
Pilna laika klātienes studijas (4 semestri)
Kopā

Pārbaudes
veids

2

2

Pārbaudījums

2

2

Pārbaudījums

3

3

Pārbaudījums

4

4

Pārbaudījums

5.Kontaktkorekcija

3

3

Pārbaudījums

6.Optometriskie
instrumenti klīniskajā

2

2

Pārbaudījums

Kursa nosaukums

1. m.g.
1.s. 2.s.

2. m.g.
3.s. 4.s.

Docētājs

Obligātā daļa (A daļa)
Vispārīgais optometrijas modulis
1. Vājredzība
2.Redzes zinātnes
aktuālās problēmas
3.Vispārējā medicīna
optometrijā
4.Acu slimības un
farmakoterapija

Doc. G.Krūmiņa
Lekt. L.Apsīte
Doc. V.Grabovskis
Doc.S.Purviņa
Pasn. D.Fridrihsone
Doc. S.Purviņa
Doc.P.Cikmačs
Lekt. A.Balgalve
Doc.V.Grabovskis
Asist. J.Fridrihons
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diagnostikā
7.Redzes uztveres
modeļi
Optometrista prakse (A daļa)
8.Klīniskā prakse I
9.Klīniskā prakse II
10.Klīniskā prakse III

2

8
6
8

11.Klīniskā prakse IV
Obligātās izvēles daļa (B daļa)
Klīniskās optometrijas modulis
12.Medicīnas
deontoloģija
2
optometrijā
13.Neatliekamā
2
medicīniskā palīdzība
14.Binokulārās redzes
2
traucējumi
15.Vides optometrija
2
16.Acs slimības
2
bērniem
17.Redzes optika
2
18.Uzvedības
2
optometrija
19.Uzņēmējdarbības
2
pamati optometrijā
Eksperimentālās optometrijas modulis
20.Neirozinātnes
2
pamati
21.Modelēšana redzes
2
zinātnē
22.Fizioloģiskā optika
2
23.Redzes
2
elektrofizioloģija
24.Optiskās
2
diagnostikas metodes
25.Stereoredze
2
26.Acu kustību
2
mehānismi
27.Krāsu redzes
fizioloģija un
2
kolorimetrija
28.Binokulārās redzes
2
sistēmas fizioloģija
Valsts pārbaudījums (A daļa)
29.Eksāmens
optometrijā
Maģistra darbs (A daļa)
30.Maģistra darba
6
iestrādes
31.Maģistra darbs
Kopā A daļā
12
20
14
Kopā B daļā
8
6

4

Prof. I.Lācis

2

Pārbaudījums

8

Pārbaudījums

6

Pārbaudījums

8

Pārbaudījums

4

Pārbaudījums

Prof. M.Ozoliņš
Prof. I.Lācis
Doc.S.Purviņa
Doc. G.Krūmiņa
Doc. V.Grabovskis
Lekt. A.Balgalve
Lekt. L.Apsīte
Asist. A.Švede
Asist. J.Fridrihons
Pasn. D.Fridrihsone

2

Pārbaudījums

Doc.S.Purviņa
Lekt. A.Balgalve

2

Pārbaudījums

2

Pārbaudījums

2

Pārbaudījums

2

Pārbaudījums

2

Pārbaudījums

2

Pārbaudījums

2

Pārbaudījums

2

Pārbaudījums

Prof. J.I.Aivars

2

Pārbaudījums

Doc. J.Dzenis

2

Pārbaudījums

2

Pārbaudījums

Prof. M.Ozoliņš
Doc. G.Krūmiņa

2

Pārbaudījums

2

Pārbaudījums

2

Pārbaudījums

2

Pārbaudījums

2

Pārbaudījums

Doc. G.Krūmiņa
Asist. A.Švede

2

Pārbaudījums

Doc.S.Purviņa
Doc.G.Krūmiņa

Aizstāvēšana

Prof. I.Lācis

Aizstāvēšana

Prof. I.Lācis

Doc.S.Purviņa
Pasn. D.Fridrihsone
Doc. G.Krūmiņa
Asist.A.Švede
Doc. P.Cikmačs
Doc. S.Purviņa
Pasn.S.Valeiņa
Doc. P.Cikmačs
Doc.P.Cikmačs
Lekt. A.Balgalve
Doc. J.Dzenis

Prof. M.Ozoliņš
Doc. G.Krūmiņa
Prof. I.Lācis
Prof.M.Ozoliņš

2

6
14
20

14
66
14
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Kopā programmā

20

20

20

20

80

Prakses plānojums un organizācija
Optometrista prakse tiek organizēta saskaņā ar LR MK 20.11.2001. noteikumiem
Nr.481 „Par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kā arī
saskaņā ar 16.04.2007. LU rīkojumu Nr. 86. “Par LU studentu prakses organizēšanas
kārtību”.
Optometrista prakšu modulī, kas atbilst 26 KP, tiek nodrošinātas dažāda veida prakses
nodarbības, kurās tiek papildinātas attiecīgās zināšanas, apgūtas tās iemaņas un
prasmes, kas noteiktas optometrista profesijas standartā. Prakses A daļa ir 22 KP
apjomā, savukārt prakses B daļā, kurā ir iespējams izvēlēties studentam individuāli
saistošāko virzienu, ir 4 KP. Prakšu sadalījums pa tēmām ir apkopots tabulā.
Prakses stundu sadalījums pa prakses tēmām
Obligātā daļa
Tēma
Redzes funkciju un acs struktūru novērtēšana
Ieskats profesionāļa darbā
Kontaktlēcu piemeklēšana
Optometrisko instrumentu pielietojums
Redzes uztveres novērtēšana
Prakse studentu ambulancē I
Klīniskie gadījumi
Prakse acu klīnikā
Prakse studentu ambulancē II
Prakse optometrijas centros

KP
skaits
4
2
1
1
1
1
4
2
2
4

Apjoms
stundās
64
32
16
16
16
16
64
32
32
64

KP
skaits
1
1
2
1
1
1
1

Apjoms
stundās
16
16
32
16
16
16
16

Izvēles daļa (apgūstot tēmas 4 KP apjomā)
Tēma
Neatliekamās medicīniskās palīdzības praktikums
Binokulāro redzes funkciju izvērtēšana
Redzes treniņi
Fizioloģiskās optikas praktikums
Redzes elektrofizioloģijas praktiskais pielietojums
Krāsu redzes izvērtēšana
Acu kustību izvērtēšana

Svarīgs optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas
uzdevums ir nodrošināt tādu daudzveidīgu individuāli īstenotu praksi, kas veltīta
pacientu redzes funkciju izvērtēšanai un redzes koriģēšanai. Studiju laikā studentam
patstāvīgi un atbildīgi jāveic redzes izmeklēšana un korekcija vismaz 150 pacientiem.
Šim nolūkam ir nepieciešama prakses bāze un pacientu piesaiste. Lai to nodrošinātu
tiek slēgti līgumi ar darba devēju uzņēmumiem un tajos strādājošiem optometristiemspeciālistiem. Tomēr pacientu piesaistīšana prakses vietās ir problemātiska. Tāpēc, lai
nepārtraukti garantētu studentu pieeju pacientiem, Optometrijas un redzes zinātnes
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nodaļa ar SIA „LU Optometrijas centrs” atbalstu ir izveidojusi studentu ambulanci,
kurā studenta rīcībā, pēc
iepriekšēja telefoniska pieraksta, nonāk tā saucamie „bezmaksas pacienti”. Šie
pacienti ir informēti un piekrituši tam, ka redzes izmeklēšanu un korekciju veic
studenti speciālistu uzraudzībā. Konsultantu pienākumus pilda SIA „LU Optometrijas
centrs” speciālisti. Visas prakses studenti īsteno saskaņā ar prakses nolikumu.
6. Studiju metodes un formas, programmas praktiskā realizācija
Optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas
praktiskajā realizācijā visos moduļos (vispārīgā optometrija, klīniskā optometrija un
eksperimentālā optometrija) dominējoši tiek saglabāta tradicionālā apmācības metode
– lekcijas, semināri, laboratorijas darbi un praktiskās nodarbības.
Lekcijas ir pasniegšanas pamatmetode visos kursos ārpus prakses. Lekcijās tiek
piedāvāts studiju kursu pamatproblēmu (koncepcijas, teorijas, klasifikācijas) apskats.
Dažādu studiju kursu apguvē tiek izmantotas gan tradicionālās lekcijas (ievadlekcijas,
pārskata lekcijas, problēmlekcijas, vizuālās lekcijas), gan interaktīvās nodarbības
(pāru un grupu darbs, projektu veidošana, diskusijas, lomu spēles), gan arī
laboratorijas un praktiskie darbi. Šīs metodes atbilst mācīšanās didaktikai un attīsta
kritiski analītisko domāšanu. Lekcijās plaši tiek izmantotas datorprezentācijas un
interneta resursi. Turpinās vairāku kursu lekciju materiāla izstrāde elektroniskā veidā.
Prezentācijas studentiem ir brīvi pieejamas e-studiju vidē.
Kursos tiek iekļauts studentu patstāvīgais darbs, kura rezultāti tiek prezentēti
semināros ar sekojošu diskusiju un publisku diferencētu vērtējumu. Semināros
studenti iegūst pieredzi dalīties ar citiem savās zināšanās un piedalīties akadēmiskās
diskusijās.
Programmā tiek būtiski palielināts nepārtrauktas studentu zināšanu un apgūto iemaņu
novērtēšanas īpatsvars (regulāri kontroldarbi, testi, referāti un esejas, izdales materiālu
atreferējums, pacientu izmeklēšanas kartes individuālā darba novērtēšanai Studentu
ambulancē).
Vienā no studentu savstarpējās līdzestības darba formām – iknedēļas semināros, kas
tiek realizēti studiju kursā „Redzes zinātnes aktuālās problēmas” – līdztekus
profesionālās maģistra programmu studentiem, tiek iesaistīti arī doktoranti. No
doktorantu referātiem par sava zinātniskā darba rezultātiem studiju programmas
studenti nepastarpināti iegūst informāciju par optometrijas un redzes zinātnes nodaļas
zinātniskā darba jaunajiem virzieniem un darba metodēm. Regulāri semināros,
līdztekus studentiem un doktorantiem, tiek pieaicināti atbilstošās nozares speciālisti,
gan Latvijas, gan ārzemju vieslektori. Referātu formā tiek arī izskatītas atskaites par
pasniedzēju, studentu un doktorantu līdzdalības rezultātiem starptautiskajās
konferencēs.
Maģistra darbs ir noslēdzošais studiju posms un tā mērķis ir apliecināt studenta
gatavību profesionāli veikt pētījumu klīniskās vai eksperimentālās optometrijas jomā.
Students patstāvīgi izstrādā, noformē un aizstāv maģistra darbu. Darba gaitā students
sistematizē un paplašina teorētiskās zināšanas, veic optometrisku problēmu praktisku
izpēti, rezultātu apkopošanu un analīzi, kā arī noformē maģistra darbu atbilstoši
vienotajiem LU izstrādātajiem un apstiprinātajiem noteikumiem.
Studiju darba un pētījumu kvalitātes nodrošināšana ir svarīgākais Optometrijas un
redzes zinātnes nodaļas akadēmiskā kolektīva uzdevums. Kvalitātes vadība
optometrijas visās studiju programmās un koleģiālā atbildība sevī ietver virkni
savstarpēji saistītu faktoru. Vispirms ikvienam LU personāla pārstāvim jānes atbildība
par savas darbības atbilstību Augstskolu likumam, Likumam par zinātnisko darbību,
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LU Satversmi, MK noteikumiem, Fizikas un matemātikas fakultātes un Nodaļas
nolikumiem. Bez tam studiju procesa kvalitātes nodrošinājums pieprasa akadēmiskā
personāla un vadītāju atbildību par akadēmiskās kvalifikācijas nepārtrauktu
paaugstināšanu un atgriezeniskās saites īstenošanu pēc studējošo un absolventu
aptauju rezultātu izvērtēšanas.
Studējošo viedokļu izmantošana studiju procesa pilnveidē ir kritiski svarīga
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Lai iegūtu studējošo viedokli par studiju
programmām un tās īstenojošajiem mācību spēkiem Nodaļā tiek veiktas gan grupu
aptaujas, gan arī plaši izmantotas individuālās sarunu iespējas. Ļoti svarīgs kvalitātes
monitoringa un garantēšanas „rīks” ir nodaļā izveidotie zinātniskie pulciņi. Pulciņu
skaits faktiski atbilst visu akadēmisko kolēģu galveno zinātnisko interešu grupām. To
priekšgalā parasti atrodas profesori, docenti vai atsevišķos gadījumos doktoranti (I.
Timrote, A. Paušus, E. Kassaliete, K. Lūse), kuri ap sevi pulcē maģistrantus un
bakalaura programmas studentus noteiktu pētījumu veikšanai. Šo pētījumu
starprezultāti tiek aktīvi apspriesti iknedēļas zinātniskajā seminārā. Ikviens
akadēmiskais mācību spēks ir atbildīgs par individuālās zinātniskās un metodiskās
kvalifikācijas paaugstināšanu. Šo darbu kontrolē nodaļas vadītājs, vadošie profesori
un nodaļas kopsapulce. Pēdējo gadu zinātniskās publikācijas un pasniedzēju iegūtie
sertifikāti par profesionālo pilnveidi apliecina, ka ikviena nodaļas pasniedzēja
akadēmiskā un profesionālā pilnveide ir patiesi notikusi.
Nozīmīgu ieguldījumu Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas darba kvalitātes
vadībā sniedz ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošana un apspriešana
nodaļas sēdē, programmu padomē, fakultātes domē. Daudz svarīgu atziņu kolektīvs
iegūst no LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas ekspertu vērtējumiem, Akadēmiskā
departamenta speciālistu komentāriem un diskusijām LU Senātā.
7. Rezultātu vērtēšana
Sasniegto rezultātu vērtēšanā atsevišķi jāizdala četras vērtējumu sadaļas: studiju kursi;
prakšu rezultāti; valsts pārbaudījumu rezultāti un Maģistra darbi.
Studiju kursi
Iegūto zināšanu novērtēšanas formas katrā konkrētā studiju priekšmetā izvēlas
pasniedzējs, tās ir noteiktas kursa aprakstos un akadēmiskā gada sākumā apstiprinātas
Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas sēdē. Pirmajā nodarbībā studenti tiek
iepazīstināti gan ar studiju kursa programmu, gan ar studenta darba rezultātu
novērtēšanas formām. Vairumā programmas studiju kursu studentu gala atzīme
veidojas no visa semestra laikā akumulētiem studiju darba rezultātiem, iepriekš
skaidri postulēta procentuālā sadalījuma ietvaros. Starp šādām studiju kursa
sastāvdaļām apgūtā darba apjoma vērtējumā var minēt kontroldarbus (uzdevumu
risināšanu, testus), laboratorijas darbus, kas noslēdzas ar individuālu iegūto rezultātu
apspriešanu un darbā apgūto koncepciju “aizstāvēšanu”. Studiju priekšmeti visos
gadījumos noslēdzas ar rakstisku vai mutisku kursa eksāmenu. Daudzos priekšmetos
studenti, lai apstiprinātu savas zināšanas un prasmes raksta referātus, esejas vai kursa
darbus.
Studiju sasniegumi tiek vērtēti vispārpieņemtajā 10 baļļu sistēmā atbilstoši LR IZM
14.04.1998. rīkojumam Nr.208. Eksāmeni, kontroldarbi un pārbaudījumi tiek kārtoti
individuāli. Laboratorijas un praktiskajos darbos studenti strādā 2-4 dalībnieku
grupās, kurās sagatavo un aizstāv ziņojumus un protokolus kolektīvi vai individuāli.
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Tests (kontroldarbs) tiek izmantots, lai novērtētu teorētiskās zināšanas. Testi parasti
veidoti tā lai pārbaudītu faktu zināšanas (alternatīvie un izvēles jautājumi) un spēju
loģiski sasaistīt dažādas lietas (procesu analīze, labi zināmo faktu loģiskas
kombinācijas). Testos par katru pareizu atbildi dod noteiktu punktu skaitu, kuru
nosaka kursa docētājs. Pēc savākto punktu summas tiek novērtēts studentu darbs. Ja
testa jautājumi ir precīzi noformulēti, tad studentu vērtējums ir objektīvs. Lielākajā
daļā kursu, kā jau minēts iepriekš, vērtēšana ir nepārtraukta. Gala eksāmens ir tikai
daļa no galējā vērtējuma. Par vērtēšanas kritērijiem studenti tiek iepazīstināti uzsākot
studijas. Jāatzīmē, ka studenti optometrijas testos var izmantot zināšanas no
specializētāmtestu mācību grāmatām, piemēram, „Examination review – Optometry –
1000 multiple-choice questions and referenced explanatory answers” 4th Ed., by
L.Casser et al., Appleton & Lange, 1998, pp.417.
Prakses
Studentiem gan teorētisko zināšanu, gan praktisko iemaņu apguvei prakšu studiju
kursos tiek piedāvāts liels darba apjoms, kas formāli sastāv no vairākām tēmām un
sadaļām (skat.5.tabulu 28.lpp). Lai pabeigtu studijas, studentam praksēs jāsavāc 26
KP obligātajā A daļā. Katrai prakses tēmai ir izvirzīti savi īstenošanas nosacījumi un
kredītpunktu iegūšanas algoritms. Lielākai daļai tēmu tiek pieprasīts iesniegt un
ieskaitīt visu laboratorijas darbu protokolus, pacientu ziņojumus, prakšu atskaites vai
semināra ziņojumus. Semināru apmeklējums ir obligāts. Par katru neapmeklēto
semināru tiek uzdoti attiecīgas prakses sadaļas papildus darbi. Ziņojumos minētajām
personām jābūt studenta patstāvīgi izmeklētām. Detalizētāka informācija par
optometrista prakses moduļa tēmām un to saturu ir atrodama Prakses nolikumā
(skat.pielikumā Nr.5.5.) un pie studiju kursa aprakstiem „Klīniskās prakses I-IV”
(skat.pielikumu Nr.5.1.). Tā kā prakse ir sadalīta pa tēmām un tiek realizēta visos
mācību semestros, tad katra semestra prakses vērtējums tiek aprēķināts kā procentuālā
daļa no attiecīgās tēmas kredītpunktu apjoma. Piemēram, ja 2.mācību gada pavasara
semestrī ir divas prakšu tēmas, tad kopējais vērtējums tiek aprēķināts pēc sekojoša
algoritma:
1) Prakse studentu ambulancē ir 4 KP apjomā jeb 67% no visas 2.mācību gada
pavasara semestra prakses;
2) Prakse optometrijas centros ir 2 KP apjomā jeb 33 % no visas 2.mācību gada
pavasara semestra prakses;
3) Ja „praksē studentu ambulancē” tiek iegūts vērtējums 8 balles un „praksē
optometrijas centros” tiek iegūts vērtējums 7 balles, tad kopējais vērtējums
tiek aprēķināts pēc formulas, nepieciešamības gadījumos attiecīgi ievērojot
noapaļošanas principu:
semestra prakses vērtējums = (8 balles x 0.67) + (7 balles x 0.33).
Attiecīgi kopējais prakses vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas, ievērojot katra
semestra praksēs nopelnīto kredītpunktu apjomu:
1) 1.m.g. rudens semestrī (1.RS) prakses 8 KP veido 31% no kopējā vērtējuma;
2) 1.m.g. pavasara semestrī (1.PS)prakses 6 KP veido 23% no kopējā vērtējuma;
3) 2.m.g. rudens semestrī (2.RS) prakses 8 KP veido 31% no kopējā vērtējuma;
4) 2.m.g. pavasara semestrī (2.PS) prakses 4 KP veido 15% no kopējā vērtējuma;
5) kopējā prakses atzīme tiek aprēķināta pēc formulas, nepieciešamības
gadījumos attiecīgi ievērojot noapļošanas principu:
prakses vērtējums = (1.RS x 0.31) + (1.PS x 0.23)+ (2.RS x 0.31) + (2.PS x 0.15).
Par attiecīgo prakses tēmu vērtējumu ir atbildīgi nozīmētie prakšu vadītāji.
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Valsts pārbaudījumi
Lai pabeigtu optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studijas un
iegūtu kvalifikāciju „optometrists” ir jānokārto valsts pārbaudījums, kas sastāv no
divām daļām:
1) teorētiskā (tests optometrijā) eksāmena
2) praktiskā (pacienta redzes funkciju novērtēšana un redzes korekcijas
noteikšana) eksāmena.
Eksāmena teorētiskā sadaļa
Nodaļā rūpīgi tiek gatavoti jautājumi profesionālā maģistra teorētiskajam eksāmenam
– testam, kas satur kā minimums 180 jautājumus ar ne mazāk kā 3 izvēles atbildēm.
Tests optometrijā aptver obligātās A daļas priekšmetu saturu, ietverot sekojošus
studiju kursus – vājredzība, vispārējā medicīna optometrijā, acu slimības un
farmakoterapija,
kontaktkorekcija,
optometrisko
instrumentu
pielietojums
diagnostikā, redzes uztveres modeļi. Katra studiju kursa jautājumu procentuālo
apjomu nosaka vadoties pēc attiecīgā kursa kredītpunktu skaita:
1) Vājredzība (11% jautājumi);
2) Vispārējā medicīna optometrijā (17% jautājumi);
3) Acu slimības un farmakoterapija (21% jautājumi);
4) Kontaktkorekcija (17% jautājumi);
5) Optometrisko instrumentu pielietojums diagnostikā (17% jautājumi);
6) Redzes uztveres modeļi (17% jautājumi).
Lai nokārtotu testu pareizi jāatbild uz vismaz 65% no jautājumiem. Vērtējums tiek
iegūts sadalot pareizo atbilžu intervālu no 65% līdz 100% vienādās daļās un tām
piekārtojot vērtējumu 10 baļļu sistēmā no 4 līdz 10 (piemēram, pareizo atbilžu skaits
ir 65% līdz 69.9%, tad vērtējums ir 4 balles, no 70% līdz 74.9% vērtējums ir 5 balles,
utt.).
Eksāmena praktiskā sadaļa
Praktiskais eksāmens jeb pacienta redzes funkciju novērtēšana un redzes korekcijas
noteikšana, kas parāda studenta prasmes optometrijas jomā, ir svarīga studiju
sastāvdaļa. Eksāmena laikā studentam jāveic pilna redzes funkciju izvērtēšanas
procedūra, kā arī acs un tā palīgorgānu novērtēšana optometriskās kompetences
ietvaros. Tāpat eksāmena laikā studentam obligāti jāizvērtē viena pacienta
piemērotība kontaktlēcu korekcijai un jāveic ar to praktiskās sagatavošanas
manipulācijas.
Praktiskais eksāmens ietver sekojošas galvenās daļas:
1) sūdzību izzināšana, redzes un vispārīgās anamnēzes iegūšana;
2) centrālās redzes funkciju un binokulāro redzes funkciju izvērtēšana bez
korekcijas un arī ar pacienta iepriekš lietoto redzes korekcijas līdzekli;
3) objektīvās refrakcijas mērījumus ar statiskās retinoskopijas metodi bez
cikloplēģisko aģentu lietošanas;
4) subjektīvās refrakcijas noteikšanu, ieskaitot labāko sfērisko korekciju,
astigmatisma konstatēšanu un tā novērtēšanu ar staru figūru, astigmatiskās
komponentes novērtēšanu ar krustoto cilindru testu, binokulārā balansa
noteikšanu;
5) akomodācijas funkciju novērtēšanu, ieskaitot redzes asuma mērījumus ar
tāluma refrakcijas korekciju; akomodācijas amplitūdas novērtēšanu, pozitīvo
un negatīvo relatīvo akomodācijas rezervju novērtēšanu, akomodācijas
viegluma novērtēšanu (presbiopijas gadījumā aditīva lieluma noteikšanu);
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6) binokulāro sensoro un motoro funkciju novērtēšanu, skatu fiksējot tālumā un
tuvumā, binokulārās redzes rakstura noteikšanu, stereoskopiskās redzes
noteikšanu, manifestas deviācijas novērtēšanu ar Hiršberga, Krimska un
prizmu aizklāšanas testu, latentas deviācijas novērtēšanu ar aizklāšanas testu
un subjektīviem heteroforijas testiem, fūzijas rezervju novērtēšanu,
konverģences tuvuma punkta novērtēšanu, acu kustību amplitūdas
novērtēšanu;
7) acs un tās palīgorgānu novērtēšanu – plakstu un acs priekšējo daļu izvērtēšanu
biomikroskopā, acs mugurējā segmenta novērtēšanu oftalmoskopiski;
8) redzes kontaktkorekcijas manipulācijas – radzenes virsmas liekuma
noteikšanu ar oftalmometru, acs priekšējās daļas struktūru izvērtēšanu, asaru
meniska novērtēšanu, mīkstās kontaktlēcas uzlikšanu, mīkstās kontaktlēcas
kustīguma novērtēšanu.
Visus izmeklēšanā iegūtos datus studentam jāprot pareizi dokumentēt, viņam
jāpārzina izmeklēšanas datu klīniskā interpretācija. No izmeklēšanā iegūtajiem datiem
jāprot formulēt redzes refraktīvā stāvokļa, binokulārās redzes un akomodācijas
funkciju diagnozes. Jāprot izdarīt konstatētajam stāvoklim atbilstošus nozīmējumus
un redzes korekciju, sniedzot informāciju pacientam par konstatētajām atradnēm un to
lomu izvēlētā redzes korekcijas līdzekļa izrakstīšanā.
Praktiskā eksāmena vērtējumā tiek analizēti sekojoši studenta darba aspekti: vai
izmeklējums veikts tehniski pareizi; vai izmeklējums veikts efektīvi; vai tiek sniegtas
atbilstošas instrukcijas pacientam; vai tiek iegūti interpretējami rezultāti; vai students
pareizi dokumentē atradni; vai students pareizi interpretē atradni.
Valsts pārbaudījumā ir jābūt sekmīgi nokārtotām abām pārbaudījumu daļām ar atzīmi
ne zemāku par 4 ballēm (gandrīz viduvēji). Kopējā valsts pārbaudījumu atzīme ir daļu
atzīmju vidējais aritmētiskais, nepieciešamības gadījumos attiecīgi ievērojot
noapaļošanu.
Maģistra darbs
Ļoti liela uzmanība no nodaļas pasniedzēju puses tiek veltīta studenta maģistra darbu
izstrādei, noformēšanai un iegūto rezultātu publiskai aizstāvēšanai. Ikviena maģistra
darba izvērtēšanai komisijā parasti tiek atvēlēta vismaz viena stunda laika. Studenti
savlaicīgi tiek informēti par maģistra darbu novērtēšanas algoritmu un kritērijiem.
Studiju darba novērtēšanā arvien lielāka nozīme tiek piešķirta elektroniskajiem
saziņas līdzekļiem. Maģistra darbs tiek vērtēts tradicionāli, kā patstāvīgs zinātniskais
darbs. Maģistra darba vērtējumā tiek izmantota arī informācija par darba daļu
publikācijām, vai autora piedalīšanos zinātniskajās konferencēs ar referātiem. Svarīgi
atzīmēt, ka valsts pārbaudījumu komisijā bez Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas
pasniedzējiem piedalās arī primārās redzes aprūpes nozares speciālisti un darba
devēju pārstāvji. Maģistra darba atzīme veidojas no darba vadītāja vērtējuma,
recenzenta atzīmes un pārbaudījumu komisijas atzīmes par darba aizstāvēšanu.
8. Programmas izmaksas
Reālie nodaļai izdalītie resursi studiju programmas realizācijai (daļa no valsts
dotācijas un studiju maksām) ir ievērojami mazāki nekā programmas akreditācijas
procesā veiktie izmaksu novērtējumi. Patlaban tiešo izmaksu segšanai uz vienu
programmas studentu nodaļa saņem mazāk nekā 800 latu, kaut gan programmas
īstenošana pieprasa tiešajām izmaksām 2064 latus, bet kopā ar netiešajām 2683 latus.
Valsts un daļēji arī Universitātes patlaban īstenotā politika rada programmas
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īstenošanai nopietnus draudus. Faktiski lielu darba daļu mēs finansējam no citiem
projektiem, izmantojam brīvprātīgo un doktorantu darbu. Sākot ar 2013. gada sākumu
Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa no sava budžeta sedz nomas maksu CFI
telpās. Šīs izmaksas samazina tiešajai programmas realizācijai izdalāmos resursus.
9. Studiju programmas atbilstība standartiem
Optometrijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju
programma ir veidota saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Studiju programma pēc
satura un apjoma atbilst minētā valsts standarta prasībām, par ko var pārliecināties
veicot programmas struktūras salīdzinājumu ar MK noteikumiem Nr.481 pa
atsevišķiem punktiem. Skat. tabulu:
Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standarts

Optometrijas profesionālā augstākās
izglītības maģistra studiju programma

17. Maģistra programmas apjoms ir Studiju programmas
vismaz 40 kredītpunktu.
kredītpunkti.

apjoms

ir

80

Kopējais studiju ilgums profesionālās Kopējais studiju ilgums augstākās
augstākās izglītības maģistra grāda izglītības maģistra grāda ieguvei ir pieci
ieguvei ir vismaz pieci gadi.
gadi – 3 gadi optometrijas bakalaura
studijas un 2 gadi optometrijas
profesionālās
augstākās
izglītības
maģistra studijas.
18. Maģistra programmas obligāto Jaunāko sasniegumu apguve nozares
saturu veido:
teorijā ir 8 kredītpunkti (Redzes uztveres
Optometriskie
instrumenti
18.1. studiju kursi, kas nodrošina modeļi,
klīniskajā
diagnostikā,
Acu
slimības
un
jaunāko sasniegumu apguvi nozares
teorijā un praksē un kuru apjoms ir farmakoterapija).
vismaz 7 kredītpunkti;
18.2. pētnieciskā darba, jaunrades
darba, projektēšanas
darba un
vadībzinību studiju kursi, kuru apjoms
ir vismaz 5 kredītpunkti;

Pētnieciskā darba un projektēšanas darba
kursiem ir atvēlēti vairāk kā 6
kredītpunkti (piemēram, Redzes zinātnes
aktuālās problēmas, Uzņēmējdarbības
pamati optometrijā, Redzes treniņi u.c.).

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas atbilstības vērtējumu
optometrista profesijas standarta prasībām var veikt tikai analizējot kopumā visu
izglītības ciklu, proti, gan esošo trīsgadīgo bakalaura studiju programmu (kods 43722)
un reorganizēto divgadīgo profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju
programmu. Bakalaura programmā students iegūst vispārējas zināšanas primārās
redzes aprūpes nozarē un optometrista profesijai nepieciešamajās dabas zinātnes
jomās. Savukārt profesijas standartā noteiktās redzes speciālista prasmes students
galvenokārt apgūs optometrijas profesionālajā augstākās izglītības maģistra studiju
programmā.
Attiecīgie optometrista pienākumi un uzdevumi, kuri definēti profesijas standartā
tiek apgūti sekojošos kursos:
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1) ievērot optometrista darba ētiku – kursā „Medicīnas deontoloģija optometrijā”
un praksēs;
2) veikt redzes funkciju un redzes orgānu pārbaudi un izmeklēšanu – kursos
„Optometrisko instrumentu pielietojums klīniskajā diagnostikā”, „Acu
slimības un farmakoloģija”, „Acs slimības bērniem”, „Vājredzība”,
„Binokulārās redzes traucējumi”, „Kontaktkorekcija” un praksēs;
3) vadoties no izmeklēšanas rezultātiem, izvēlēties un realizēt zinātniski
pamatotu risinājumu – kursos „Vājredzība”, „Vides optometrija”, „Redzes
uztveres modeļi”, „Redzes elektrofizioloģija” un praksēs;
4) indivīdu un sabiedrības konsultēšana par acu veselību un redzes traucējumu
profilakses organizēšanu – kursos „Uzvedības optometrija”, „Acu slimības un
farmakoloģija”, praksēs un izstrādājot maģistra darbu;
5) sniegt atzinumu par indivīda redzes atbilstību nodarbinātībai – kursā „Vides
optometrija” un praksēs;
6) veidot un uzturēt pacientu klīnisko datu datubāzi – praksēs.
Optometrijas profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma atbilst
visām prasībām, kuras noteiktas LR Ministru kabineta noteikumos Nr.481
„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, un
studiju programma nodrošina studentam iespēju iegūt piektā līmeņa kvalifikācijai
atbilstošās zināšanas, prasmes un iemaņas.
10. Programmas salīdzinājums ar citām līdzīgām programmām reģionā
Latvijas Universitātē piedāvātā optometrijas profesionālā augstākās izglītības
maģistra studiju programma profesionālā maģistra grāda iegūšanai klīniskajā
optometrijā ir vienīgā šāda tipa programma Latvijas augstskolās. Līdz ar to šis
„monopolam” raksturīgais stāvoklis, vienlaikus ar pārējiem nelielas valsts augstākās
izglītības sistēmas aspektiem, apgrūtina programmas salīdzināšanu ar kādu līdzīgu
programmu Latvijā.
Igaunijas universitātēs optometrijas speciālistus vēl šādā līmenī negatavo. Lietuvā,
Šauļu Universitātē ar mūsu nodaļas akadēmisko mācību spēku atbalstu, tikai pirms
dažiem gadiem ir atvērta dabaszinātņu bakalaura programma optometrijā. Tāpēc
patlaban profesionālā maģistra programma optometrijā pēc iegūstamās kvalifikācijas
un grāda var tikt salīdzināta tikai ar dabas zinātņu attāliem analogiem mūsu valstī, tā
saucamo ”Eiropas diplomu optometrijā”, vai arī ar Eiropas Savienības valstu,
piemēram, Londonas City Universitātes studiju programmu. Kā līdzvērtīgu studiju
programmu, ar kuru būtu iespējams salīdzināt Latvijas Universitātes reorganizēto
profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju programmu, var uzskatīt maģistra
studiju programmu Buskerundas Universitātē, Norvēģijā, kurā tiek iegūts maģistra
grāds klīniskajā optometrijā.
Optometristu izglītības iespējas Eiropas valstīs ir dažādā līmenī. Lai noteiktu vienādus
standartus optometrista izglītībai Eiropā, optometristu skolas, profesionālās
asociācijas ir izstrādājušas kompetences prasības, kuras apvienotas tā sauktajā Eiropas
optometrijas diploma programmā. To veidojot, tika ņemta vērā Lielbritānijas, ASV un
Austrālijas pieredze. Pilnveidojot profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju
programmu vadījāmies gan no Eiropas optometrijas diploma kvalifikācijas prasībām,
gan no līdzvērtīgu Lielbritānijas un Norvēģijas maģistra studiju programmu klīniskajā
optometrijā rezultātiem.
Formāli mūsu optometrijas profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju
programmu var iedalīt sekojoši:
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1) vispārējās optometrijas modulis;
2) optometrista prakšu modulis;
3) klīniskās optometrijas modulis;
4) eksperimentālās optometrijas modulis.
Papildus Eiropas diploma prasībām pilnveidotajā optometrijas profesionālajā
augstākās izglītības maģistra studiju programmā studentam ir iespēja apgūt virkni
redzes zinātnes priekšmetu. Mēs uzskatām, ka šīs akadēmiskās zināšanas palīdzēs
topošajiem augstas kvalifikācijas redzes speciālistiem labāk risināt nestandarta
gadījumus savās optometrista praksēs. Profesionālo zināšanu daļa, ko absolvents būs
ieguvis pabeidzot akadēmisko bakalaura studiju programmu un profesionālo
augstākās izglītības maģistra studiju programmu, atbilst Eiropas diploma prasībām.
Studiju programmu akadēmiskās daļas īstenošanai nepieciešamo zinātnisko bāzi LU
Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas kolektīvs ir izveidojis ciešā sadarbībā ar LU
Cietvielu fizikas institūtu. Nodaļas pasniedzēji, doktoranti un maģistranti savus
pētījumus veic sadarbībā ar kolēģiem no Somijas, Vācijas, Nīderlandes, Spānijas,
Itālijas, Dānijas un ASV universitātēm, tā nodrošinot līmeņu atbilstību zinātnē un
studiju darbā.
Optometrijas profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma ir veidota
uz vairāku zinātnes nozaru bāzes. Šādās studiju programmās nereti parādās bažas, ka
students tikai pavirši iepazīsies ar vienas vai otras nozares kursiem un neveidosies par
zinošu speciālistu. Lai arī pilnībā šādas bažas izslēgt nevar, mūsu nodaļas darbības
rezultāti kā bakalaura un maģistra, tā arī doktorantūras programmās pierāda, ka varam
sagatavot augsti kvalificētus un darba tirgū pieprasītus speciālistus. Latvijas
Universitātes studiju programmas optometrijā ir būvētas balstoties uz pasaules
optometristu asociācijas priekšlikumiem par tā saucamo optometrista zināšanu un
prasmju globālās kompetences modeli. Šī modeļa jaunāko versiju ”Global
Competency-Based Model of Scope of Practice in Optometry” World Council of
Optometry (WCO) apstiprināja kongresā, 2005. gada 8.aprīlī. Sīkāku informāciju
skatīt, piemēram, vietnē http://www.worldoptometry.org/.
Globālās kompetences ieteiktais modelis tika veidots vadoties no optometrista
profesijas vajadzībām. Šeit jāatceras, ka Latvijā optometrija ir regulētā profesija.
Metodika programmu īstenošanai WCO priekšlikumos atsaucās uz kompetences
saturu četrās jomās:
1) Optiskās tehnoloģijas un tajās centrētie pakalpojumi;
2) Redzes funkcijas un tajās balstītie pakalpojumi;
3) Acu diagnostika un tajās balstītie pakalpojumi;
4) Acu terapeitiskie pakalpojumi.
Ikvienā no minētajām jomām programmu analizē pa vienībām, elementiem, prasmju
kritērijiem un indikatoriem. Arī mūsu nodaļas studiju programmas (bakalaura un
reorganizējamā profesionālā maģistra) ir veidotas pēc šiem principiem un ciešā
kontaktā ar mūsu partneriem dažādās Eiropas universitātēs. Saprotot, ka atsevišķu
priekšmetu un pat to grupu saturā un pasniegšanas metodikā ir iespējamas visai
būtiskas atšķirības, kopējā optometrijas bakalaura un profesionālā maģistra
programmu struktūra ir visai līdzīga. Detalizētākam ieskatam piedāvājam salīdzināt
studiju priekšmetus ar Norvēģijas Buskerudas Universitātes optometrijas maģistra
studiju programmu (skat. pielikumu Nr.5.10.1.), kura tiek realizēta sadarbībā ar Salus
Universitātes Pensilvēnijas optometrijas koledžu. Students pabeidzot studijas iegūst
dabaszinātņu maģistra grādu klīniskajā optometrijā.
Kopumā no Norvēģijas Buskerudas Universitātes optometrijas maģistra studiju
programmā minētajiem kursu nosaukumiem var saprast, ka programmā liels uzsvars
18

tiek likts uz medicīniskiem studiju kursiem, kas ietver acu slimību diagnostiku un to
ārstēšanu, sistēmiskās slimības un to ietekmi uz redzes sistēmu, lai nodrošinātu
pacientam pienācīgu primārās redzes aprūpi un rehabilitāciju. Studiju kursos tiek plaši
apskatīti dažādi redzes korekcijas veidi un to pielietojamība. Pavisam studiju
programmā ir ietverti 47 dažāda veida studiju kursi, kas ir ļoti sīki sadalīti.
Salīdzinot Buskerudas Univeristātes maģistra programmas kursus ar Latvijas
Universitātes piedāvāto reorganizējamo profesionālo augstākās izglītības maģistra
studiju programmu kursiem (skat.2.tabulu), ir redzama atšķirība kursu skaitā, jo LU ir
prasība, ka studiju kursam jābūt vismaz 2 kredītpunktu apjomā. Apzinoties mūsu
nodaļas akadēmiskā personāla potenciālu, teorētiskie lekciju kursi tiek veidoti
atbilstoši viņu spējām un zināšanām konkrētā jomā. Līdz ar to mūsu studiju
programmā ir 23 teorētiskie studiju kursi, kas apvienoti trīs moduļos – vispārīgās
optometrijas, klīniskās optometrijas un eksperimentālās optometrijas moduļos – un
ļoti plašā prakses daļā jeb optometrista prakšu modulī. Studiju kursi reorganizējamajā
profesionālajā maģistra programmā nodrošina plašāku skatu uz optometrista
profesionālo darbību, gan arī motivē zinātnisko pētījumu veikšanai.
Bez tam Buskerudas Universitātes programma neparedz maģistra darbu, kas Latvijas
otrā līmeņa profesionālajā augstākajā izglītības standartā tiek prasīts ar 20
kredītpunktu apjomu. 2.tabulā ir parādīta abu studiju programmu kursu līdzīgās daļas.
Lai arī dažos gadījumos atšķiras studiju kursu nosaukumi, taču izpētīto studiju kursa
saturs ir līdzvērtīgs.
Buskerudas Universitātes piedāvātajā studiju programmā nav neviena sadaļa, kas būtu
veltīta binokulārās redzes traucējumiem un to diagnostikas, ārstēšanas metodēm, kā
arī ļoti minimāli tiek pievērsta uzmanība jaunākām un mūsdienīgām redzes sistēmas
izvērtēšanas metodēm. Šos abus virzienus esam ielikuši mūsu reorganizējamajā
optometrijas profesionālā maģistra studiju programmā, uzskatot, ka tām ir būtiska un
ļoti nepieciešama loma topošo augstas kvalifikācijas redzes speciālistu sagatavošanā.
Vēl kā vienu piemēru salīdzinājumam varētu minēt Lielbritānijas Londonas City
Universitātes jaunizveidoto maģistra studiju programmu. Šīs programmas īpatnība ir
tās realizēšana moduļos, kuros studentam noteikts precīzs kontaktstundu skaits.
Interesanti, ka students var no visiem 17 piedāvātajiem moduļiem izvēlēties apgūt
tikai astoņus. Programmas obligātā daļa ir maģistra darba izstrādāšana un
aizstāvēšana. Pēc programmas veiksmīgas izpildes absolventam tiek piešķirts
dabaszinātņu maģistra grāds klīniskajā optometrijā. 3.tabulā ir parādīta Londonas City
Universitātes studiju programmas moduļu sistēma un tai pielīdzināmie mūsu
optometrijas profesionālās maģistra studiju programmas kursi. Plašāk ar Londonas
City Universitātes piedāvāto maģistra studiju programmu, tās moduļu sistēmu var
iepazīties vietnē http://www.city.ac.uk/optometry/programmes/ (postgraduate
programme for Optometrists).
Londonas City Universitātes piedāvāto studiju moduļu salīdzinājums ar
Latvijas Universitātes profesionālās maģistra studiju programmas
kursiem
Londonas City Universitātes profesionālā
maģistra programma

Latvijas Universitātes profesionālās
augstākās izglītības maģistra programma

Advanced Ophthalmic Investigations

Optometriskie instrumenti klīniskajā
diagnostikā
Redzes elektrofizioloģija
Redzes optika
Prakses nodarbības

Binocular Vision - Part One

Binokulārās redzes traucējumi
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Binocular Vision - Part Two

Binokulārās redzes sistēmas fizioloģija
Stereoredze
Acu kustību mehānismi
Prakses nodarbības

Clinical Neurology of the Visual System

Neirozinātnes pamati
Binokulārās redzes traucējumi

Contact Lens Management
Advanced Contact Lens Management

Kontaktkorekcija
Prakses nodarbības

Optometric Management of Diabetic Eye
Disease

Acu slimības un farmakoterapija
Vispārējā medicīna optometrijā

Optometric Management of Glaucoma

Acu slimības un farmakoterapija

Learning Difficulties

Uzvedības optometrija

Paediatric Optometry

Acs slimības bērniem

Vision in the Aged
Visual Impairment

Vājredzība
Acu slimības un farmakoterapija
Prakses nodarbības

Principles of Therapeutics

Acu slimības un farmakoterapija
Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Līdzīgas ir arī vispārējas nostādnes par programmas mērķiem un sasniedzamajiem
uzdevumiem. Ieskatam varam piedāvāt nelielus izvilkumus no Londonas City
Universitātes programmas apraksta:
Vispārējie mērķi
1) attīstīt studentos analītiskās spējas un sagatavot viņus patstāvīgu kritisku
problēmu risināšanai, patstāvīga darba un studiju veikšanai;
2) piedāvāt studiju vidi, kas atbalsta personības un akadēmisko izaugsmi.
Specializētie mērķi
1) piedāvāt plašas un integrētas zināšanas par teorētiskajiem un lietišķajiem
principiem redzes sistēmas anatomijā un fizioloģijā;
2) sniegt detalizētas zināšanas par redzes sistēmas strukturālajām un
funkcionālajām anomālijām, to izpētes un korekciju iespējām primārās redzes
aprūpes sistēmas ietvaros;
3) veidot zinātnē balstītu sapratni par disciplīnu, lai nodrošinātu personas
patstāvīgu tālāko izglītību visa mūža garumā.
Studentiem atstājot universitāti ir jāspēj
1) demonstrēt stabilu sapratni par optometrijas un redzes zinātnes vietu primārās
redzes aprūpes sistēmā saskaņā ar WCO globālās kompetences modeļa
priekšstatiem;
2) demonstrēt spējas atšķirt acu un redzes sistēmas patoloģiskos stāvokļus, lai
nepieciešamības gadījumā norīkotu pacientu vizītei pie acu ārsta;
3) apliecināt kritiskas spējas orientēties jaunākajos redzes zinātnes atklājumos un
redzes stāvokļu izmeklēšanas aparatūrā, lai tos izmantotu praktiskajā darbā ar
pacientiem.
No ES valstīm kā vēl vienu piemēru salīdzinājumam varētu minēt Austriju, kur
Donavas Universitātē nesen izveidoto klīniskās medicīnas studiju programmu, kuru
studentam pabeidzot tiek iegūts dabaszinātņu maģistra grāds klīniskajā optometrijā.
Šajā programmā pirmos studentus sāka gatavot 2010.gadā.
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Apskatot Donavas Universitātes piedāvāto studiju programmu, kas ir izveidota
sadarbībā ar Salus Universitāti, var redzēt, ka studiju programmas kursu izkārtojums
ir tieši tāds pats kā jau iepriekš minētajā Buskerudas Universitātes studiju programmā.
Vienīgā atšķirība, ka šajā studiju programmā uzņem studentus, iepriekš viņiem
nokārtojot studiju kursu eksāmenus, kas ir ekvivalenti bakalaura studijām optometrijā.
Studiju programma piedāvā studēt galvenokārt Austrijas un Vācijas pilsoņiem, līdz ar
to ir iespējami atšķirīgi iepriekšējās izglītības līmeņi. Austrijā nav iegūstams
bakalaura grāds optometrijā, savukārt Vācijā ir studiju programmas, kuras pabeidzot,
tiek piešķirts bakalaura grāds optometrijā.
Pieredzes vizītē Buskerudas Univeristātē viņu piedāvātā studiju programma tika
izpētīta dziļāk. Plašās diskusijās tika analizētas nianses, kas attiecas uz optometristu
prakšu organizēšanu, līdz ar to tieši Norvēģijas augstskola ir izvēlēta par pamatu lai
salīdzinātu ar mūsu programmu.
Tāpat tiek pētīta Lielbritānijas universitātēs piedāvātā studiju moduļu sistēma, kas ir
ļoti labs risinājums praktizējošiem optometristiem. Studējot moduļos organizētā
programmā ir vieglāk apvienot optometrista praksi ar studijām maģistra programmā
un iegūt ES direktīvo izglītības līmeni.
11. Programmas studentu skaitliskie dati
Uz 31.oktobri programmā studēja 59 students (18 no tiem pirmajā gadā). Pirmajā
kursā konkursa kārtībā tika imatrikulēti 18 studenti. 2014. gada jūnijā programmu
absolvēja 26 studenti.
12. Studējošo aptaujas rezultāti un analīze
Lai iegūtu neatkarīgu studiju procesā iesaistīto personu vērtējumu mācību procesa
kvalitātei, ik semestri tiek veikta studentu aptauja. Šajā aptaujā studentiem tiek lūgts
novērtēt studiju kursa un pasniedzēja darba kvalitāti, atzīmējot vērtējumu 10 baļļu
sistēmā.
Studentu aptaujas rezultāti par studiju kursiem, liecina par studiju programmu
atbilstību izvirzītajam mērķim. Aptaujātie apstiprina to, ka programmu saturs
nodrošina iespējas iegūt atbilstošos akadēmiskos grādus un profesionālo kvalifikāciju.
Taču studentu viedoklis un ieteikumi liecina arī par nepieciešamību pilnveidot
programmu saturu, studiju procesa reorganizāciju un praktisko realizāciju, lai arī
turpmākajos gados varētu uzturēt nepieciešamo prasību līmeni un nodrošinātu tālāko
progresu.
Izvērtējot aptaujas par studiju kursiem rezultātus ir novērojams, ka studiju kursu
reitingā vadošās vietas ieņem studiju kursi, kuri ir tieši saistīti ar optometrijas
specialitāti un zināšanu praktisko pielietojumu. Studenti atzīmē, ka kursu apgūšanu
ievērojami atvieglo praktiskie darbi ar iekārtām (piem., Acu kustības, Optometriskie
instrumenti, Redzes elektrofizioloģija). Liela nozīme studiju kursu popularitātē ir arī
pasniedzēja profesionālajai kompetencei. Studentu ieteikums, palielināt praktisko
darbu apjomu pilnībā saskan arī ar mācību spēku uzskatiem, taču virknē gadījumu
fizisko iekārtu iegāde nav bijusi iespējama ierobežotā nodaļas budžeta dēļ. Taču
palielināts apjoms praktiskās pieredzes iegūšanai klīnikās, galvenokārt ir saistīts tikai
ar nodarbību plānošanu un tehniski nelielām papildus izmaksām darba algu fondā.
Tāpēc šo ieteikumu var realizēt vieglāk un ieviest daudz īsākos termiņos. Pavisam
kopā šā semestra maģistra studentu aptaujā piedalījās vairāk nekā puse studentu.
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13. Absolventu aptaujas rezultāti un analīze
Absolventu aptaujas rezultāti arī rāda, ka programmu absolventi pārsvarā strādā
atbilstoši izvēlētajai profesijai un iegūtajai specializētajai izglītībai, proti tādu ir
vairāk nekā 90%. Mūsu bijušie studenti uzskata, ka turpmākās izglītošanās jomā,
nodaļā īstenotās studiju programmas dod iespēju turpināt studijas optometrijas nozarē.
Iegūtās zināšanas ir arī pietiekamas, lai absolvents varētu studēt citās, ar iegūto
specialitāti nesaistītās, nozarēs. Taču vadoties pēc mūsu absolventu aptaujas
rezultātiem ir redzams, ka nodaļai ir jāturpina pilnveidoties un jāveic atbilstošas
programmas izmaiņas vismaz reorganizējot studiju plānu. Patīkami, ka arī maģistra
programmas studentu līdzdalība LUIS'a aptaujās par priekšmetiem un programmu
palielinās.
14. Studējošo līdzdalība programmas attīstības procesos
Studējošie pārstāvji piedalās Studiju programmas padomes darbā, kā arī Fizikas un
matemātikas fakultātes Domes sēdēs. Studenti organizē studiju kursu novērtēšanas
aptaujas un veido priekšmetu salīdzinošo novērtējumu tabulu. Studentu līdzdalībai
studiju procesa izvērtēšanā ir liela nozīme. Vērtējumu rezultāti atvieglo studiju kursu
docētāju darba pilnveidošanu. Tas veicina studiju kursu saturu pielāgošanu atbilstoši
iepriekš studentu gūtajām zināšanām un prasmēm.
Svarīgi ir arī doktora studiju programmas pārstāvju iesaistīšana studiju procesā.
Doktoranti galvenokārt palīdz realizēt atsevišķu studiju kursu praktiskās nodarbības
un laboratorijas darbus. Doktoranti sniedz arī individuālas konsultācijas, palīdzot
veidot eksperimentālo bāzi un rakstīt programmas.
15. Studiju kursi http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?
user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=21053
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Studiju programmas satura un realizācijas apraksts
1. Studiju programmas īstenošanas mērķi, uzdevumi
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Radiogrāfija” īstenošanas mērķis ir
sagatavot kompetentus, mūsdienu prasībām atbilstošus, multiprofesionālus speciālistus
radiogrāfijā darbam ar modernām digitālām tehnoloģijām un ar prasmēm pacientu aprūpē
radioloģijā un staru terapijā, strādājot dažādās medicīnas aprūpes iestādēs Latvijā. Speciālistu
sagatavošana notiek saskaņā ar radiogrāfera profesijas standartu, nodrošinot studējošo
personības attīstību un iespēju iegūt otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
1. nodrošināt radiogrāfera darbā nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši
radiologa asistenta un radiogrāfera profesijas standartiem;
2. attīstīt praktiskās iemaņas radiogrāfijas metožu praktiskai lietošanai;
3. attīstīt praktiskās iemaņas attēla ieguvē, digitālā apstrādē, arhīva izveidē un
uzturēšanā, izmeklējuma kvalitātes nodrošinājumā;
4. nodrošināt profesionālo iemaņu un akadēmisko zināšanu izmantošanu praksē studiju
laikā;
5. attīstīt organizatoriska, administratīva un pedagoģiska darba iemaņas, kā arī
analītiskas spējas un precizitāti normatīvo aktu pielietošanā;
6. attīstīt studentos augstu profesionālo mediķa ētiku un piedāvāt sociālās pamata
prasmes komunikācijā, patstāvīgajā un komandas darbā;
7. radīt nepieciešamos nosacījumus Latvijas darba tirgū konkurentspējīgu, augsti
kvalificētu radiogrāfijas speciālistu sagatavošanai;
8. nodrošināt elastīgu pieeju studiju procesa saturam attiecībā uz mainīgo ekonomisko
situāciju.

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
Studenti bakalaura progammā apgūst pamatzināšanas, kuras ir nepieciešamas
profesionālās darbības veikšanai lielākajā no radiogrāfijas sastāvdaļām: rentgenogrāfijā, kā arī
gūst zināšanas un prasmes datortomogrāfijā, magnētiskajā rezonansē, ultrasonogrāfijā,
kodolmedicīnā un staru terapijā, tādejādi izpildot pieprasījumu pēc plaša profila speciālistiem
patreizējā darba tirgū. Šādi sagatavoti speciālisti spēj nodrošināt tā saucamo rotācijas principu
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ārstniecības iestāžu radioloģijas nodaļās, kur viens speciālists pēc ļoti īsa ievadkursa spēj
strādāt gan ar vairākām iekārtām, gan arī ar dažādām metodēm, tādejādi veicinot personāla
nepārtrauktu profesionālo attīstību.
Sekmīgi pabeidzot profesionālā bakalaura studiju programmu students ir sagatavots kā
radiogrāfijas

nozares

speciālists

radiogrāfers

-

(http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0446.pdf), kuram ir:
zināšanas par radiogrāfisko metožu pielietošanas un darbības principiem, par kvalitātes
nodrošinājuma un uzturēšanas sistēmu radiogrāfijā, kā arī par dozu optimizāciju;
prasmes:
1. profesionāli

pielietot

datortomogrāfiju,

mūsdienīgas

magnētisko

radiogrāfijas

rezonansi,

metodes

(rentgenogrāfiju,

ultrasonogrāfiju,

radionuklīdo

diagnostiku), atbilstoši klīniskajai situācijai izvēlēties piemērotus izmeklējumu
protokolus, nodrošinot maksimāli kvalitatīvu izmeklējuma rezultātu ar minimālu
apstarojuma dozu pacientam;
2. profesionāli

pielietot

terapeitiskās

radiogrāfijas

metodes

(staru

terapiju,

radionuklīdu terapiju) atbilstoši terapijas plānam un pastāvošajiem protokoliem;
3. interpretēt un analizēt digitāli iegūto attēlu, veikt attēla pēcapstrādi, digitālu arhīva
izveidi, uzturēšanu, saskaņā ar attēla aprites kārtību;
4. pielietot zināšanas pacienta aprūpē radioloģijā, neatliekamās palīdzības sniegšanā,
izglītošanā, ievērojot likumus par Pacienta aizsardzību un tiesībām, Radiācijas
drošību un aizsardzību;
5. organizēt un vadīt radioloģijas struktūrvienības darbu, ievērojot iekšējās kontroles
prasības;
6. brīvi lasīt profesionālo literatūru, pārvaldīt terminoloģiju angļu valodā;
7. izmantot informācijas un zināšanu meklēšanas paņēmienus;
8. rast inovatīvus risinājumus ikdienas problēmu risināšanā;
9. attīstīt komunikatīvās prasmes, darbojoties komandā;
10. pielietot pētniecības rezultātus savā profesionālajā darbībā;
11. nepārtraukti uzturēt savu profesionālo kvalifikāciju un prakses tiesības.
kompetences:

iemaņas

analīzē

un

sintēzē,

organizēšanā,

vispārējā

kultūrā

un

komunikācijā; iemaņas strādāt komandā, kritizēt un paškritizēt, integrēt daudznozaru
komandas, izprast daudzveidību un starpkultūru jautājumus; iemaņas izmantot teorētiskās
zināšanas praksē, mācīties, pielāgoties jaunām situācijām, radīt jaunas idejas, pielietot
vadīšanu un autonomiju.
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Studējošie iegūst zināšanas profesijas specializētajos studiju kursos, praktiskās iemaņas
nostiprina mācību praksē, izstrādā diplomdarbu un to aizstāv. Kopējais studiju ilgums ir 4
gadi pilna laika klātienes studijām. Programmas sekmīgas apguves rezultātā tiek piešķirts
pofesionālā bakalaura grāds radiogrāfijā un 5. līmeņa radiogrāfera profesionālā kvalifikācija.
Studiju programmas absolventiem ir tiesības stāties maģistratūrā jebkurā Eiropas Savienības
universitātē.
Studiju programmas mērķi un saturs tiek regulāri analizēts profesionālajās asociācijās:
Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociācijā (LRRAA), Latvijas Radiologu
asociācijā (LRA). Tā kā liela daļa no LRA biedriem ir arī reālie darba devēji, tad viņu
viedoklis tiek īpaši ņemts vērā, strādājot pie programmas satura pilnveidošanas un
uzlabošanas.

3. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un Latvijas Universitātes
stratēģijai
Profesionālā bakalaura studiju programma „Radiogrāfija” izstrādāta, pamatojoties uz
mūsdienu medicīnas tendencēm, kad radioloģijas nozare nemitīgi attīstās, darba tirgū ienāk
dažādas jaunas modernas radioloģijas metodes ar sarežģītām datortomogrāfijas (DT),
magnētiskās rezonanses (MR), staru terapijas (ST), kodolmedicīnas (KM) un invazīvās
radioloģijas digitālām iekārtām, kuru darbības principi ir ļoti komplicēti. Darbam ar šīm
iekārtām ir nepieciešami attiecīgi sagatavoti speciālisti, kuri varētu nodrošināt darbu ar
modernajām tehnoloģijām, izmantojot savas zināšanas šajās tehnoloģijās un paralēli
pielietojot ar pacienta aprūpi saistītās zināšanas un prasmes. Tādēļ Latvijas valsts interesēs ir
izglītot un profesionāli labi sagatavot darba tirgum nepieciešamos un darba devēju pieprasītos
speciālistus – radiogrāferus, kuriem zināšanas un prasmes balstītos uz modernajām
radioloģijas metodēm un kuri profesionāli varētu izmantot visas tehniskās iespējas, veicot
diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus un staru terapijas procedūras ar modernajām
tehnoloģijām, kas pēdējo gadu laikā strauji ir ienākušas mūsdienu darba tirgū daudzās
Latvijas medicīnas aprūpes iestādēs un privātpraksēs.
Ņemot vērā to, ka profesionālā bakalaura studiju programma „Radiogrāfija” tiek
realizēta vienīgi Latvijas Universitātē, tad kvalitatīvu studiju nodrošinājumu var garantēt,
iesaistot medicīnas nozares pamatkursu apmācībā mācībspēkus no Medicīnas fakultātes un arī
no

citām

fakultātēm.

Atbilstoši

Latvijas

Universitātes

attīstības

stratēģijai

(http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/dokumenti/strategijas-un-koncepcijas/lu-
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strategiskais-plans-2010-2020.doc) ir iespējams veikt jaunu mācībspēku, tai skaitā
vieslektoru, piesaisti specifisko mācību priekšmetu vadīšanā.
Darba tirgū ir nemainīgs pieprasījums pēc radiogrāferiem, bet tas arī nav īpaši liels,
līdz ar to, lai novērstu speciālistu pārprodukciju un bezdarbu, darba devēju ieteikums ir
saglabāt ne vairāk kā 30 radiogrāfera kvalifikāciju ieguvušo skaitu gadā. Bez tam ir jāņem
vērā arī ierobežotais veselības aprūpes budžets Latvijā, kā rezultātā daudzās medicīnas
iestādēs radioloģisko izmeklējumu un procedūru skaitu ierobežo kvotas, kas negatīvi atsaucas
uz darbaspēka nepieciešamību.
Lai

nodrošinātu

augsti

profesionāli

sagatavotus

mācībspēkus

radiogrāfijas

profesionālās specializācijas priekšmetu pasniegšanā, ir jāturpina jau iesāktās sarunas ar
Igaunijas un Lietuvas augstskolu pārstāvjiem par vienotas Baltijas valstu maģistratūras studiju
programmas radiogrāfijā izveidošanu, kas, atbilstoši Latvijas Universitātes interesēm,
vecinātu arī citu Eiropas valstu studentu piesaistīšanu.

4. Prasības, uzsākot studiju programmu
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada, konkursa vērtējumu nosaka
pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas:
CE latviešu valodā (rakstīšana vai tekstveide (5 x 100 = 500)) + CE angļu valodā (klausīšanās
(1 x 100 = 100) + lasīšana (1 x 100 = 100) + runāšana (1 x 100 = 100) + valodas lietojums (1
x 100 = 100) + rakstīšana (1 x 100 = 100));
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām,
kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, pamatojoties uz
sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm, konkursa
vērtējumu

nosaka

pēc

vērtējuma

aprēķināšanas

formulas:

vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (40 x 10 = 400)
+ vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības
dokumenta noteikto mācību priekšmetu gada vidējā atzīme (20 x 10 = 200).
Imatrikulācija studentiem, kuri turpina studijas pēc LU P.Stradiņa medicīnas koledžas
absolvēšanas ar kvalifikāciju „Radiologa asistents”, notiek saskaņā ar noteikumiem, kas
apstiprināti ar LU rektora rīkojumu Nr. 1/128 (08.06.2009.) „Par studiju uzsākšanas kārtību
vēlākos studiju posmos LU”, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 932 (16.11.2004.).
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5. Studiju programmas plāns un organizācija

Studiju programmas plāns
___________ PBSP Radiogrāfija____
Kursa
kods

Kursa nosaukums

_________pilna laika________
1.gads
1.s.
2.s.

2.gads
3.s.
4.s.

3.gads
5.s.
6.s.

4.gads
7.s.
8.s.

______8 semestri__________
Kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas,
semināri,
prakses

2
4
2

eksāmens
eksāmens
eksāmens

L16, S16
L28, S36
L26, S14

2

eksāmens

L2, P38

2
2
3

eksāmens
eksāmens
eksāmens

2

eksāmens

L24, S16
L26, P14
L39, S17,
P4
L14, P26

5
2
4

eksāmens
eksāmens
eksāmens

L56, S44
L22, S18
L44, S36

3

eksāmens

L33, S27

Obligātā daļa (A daļa)
Vispārizglītojošie studiju kursi
VadZ1011 Lietvedība un korespondence
2
VadZ1022 Uzņēmējdarbības pamati
SDSK108 Psiholoģijas un pedagoģijas
7
pamati
DatZ1083 Datorzinības
Nozares teorētiskie pamatkursi
Biol1057
Fizi1034
Fizi1036
Medi2029
Medi1045
Medi2030
Medi1076
Medi2033

Šūnu bioloģija
Radiācijas fizika
2
Medicīniskā tehnika radioloģijā,
radiācijas drošība un dozimetrija
Kvalitātes nodrošināšana un
kvalitātes kontrole radiogrāfijā
Anatomija un fizioloģija I
5
Anatomija un fizioloģija II
Vispārīgā patofizioloģija un
farmakoloģija
Imunopatoloģija un radioloģiskā
farmakoloģija

4
2
2
2
3
2

2
4
3
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Vispārīgā medicīna I
Vispārīgā medicīna II
Latīņu valodas terminoloģija
Radiogrāfijas specialitāte
un
ētiskie pamatprincipi
Medi2035 Neatliekamā
palīdzība
un
katastrofu medicīna
Nozares profesionālās specializācijas kursi
Medi1048 Procedūru tehnikas standarti I
Medi2037 Procedūru tehnikas standarti II
Medi2039 Pacientu aprūpe radioloģijā I
Medi2043 Pacientu aprūpe radioloģijā II
Medi2045 Radioloģiskā anatomija I
Medi3040 Radioloģiskā anatomija II
Medi2049 Radiogrāfijas
zinātne,
attēldiagnostika I
Medi3041 Radiogrāfijas
zinātne,
attēldiagnostika II
Medi2050 Skeleta radiogrāfija, projekciju
mācība I
Medi3042 Skeleta radiogrāfija, projekciju
mācība II
MediK004 Kursa
darbs
kvalitātes
nodrošināšanā un kvalitātes
kontrolē radiogrāfijā
MediK005 Kursa darbs pacienta aprūpē
radioloģijā
MediK006 Kursa darbs radiogrāfijā
Medi1046
Medi2034
Valo1875
Medi1047

Prakse
MediR000

Prakse I

2
2
2
2

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

L36, S24
L17, S23
L40
L30, S10

2

eksāmens

L22, P18

2
3
2
2
2
2
3

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

L4, P56
P90
L27, P33
L21, P39
L26, S14
L30, S10
L36, P24

2

eksāmens

L23, P17

2

eksāmens

L14, P46

4

eksāmens

L28, P92

2

2

aizstāvēšana

-

2

2

-

4

4

aizstāvēšana
aizstāvēšana
aizstāvē-

-

3
2
2
2
2

2
3
2
2
2
2
3
2
2
4

6

6

-
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MediR001

Prakse II

MediR002

Prakse III

14

14

Valsts pārbaudījums
MediN000 Bakalaura darbs
B daļa
Nozares teorētiskie pamatkursi
Valo1881
Angļu valodas terminoloģija 2
radiogrāferiem
Medi4059 Traumu biomehānika
EkonP062 Kvalitātes vadība

Medi4068

Radioloģijas metodes III

Medi2054

Sistēmu radiogrāfija I

Medi2055

Sistēmu radiogrāfija II

Medi2056

Radiogrāfija pediatrijā
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12

12

aizstāvēšana

-

2

eksāmens

S40

2
2

eksāmens
eksāmens

L24, S8
L28, S4

2
2

eksāmens
eksāmens

L14, S26
L30, S10

2
4
2
2
8
6

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

L23, S17
L57, 23
L22, S18
L22, S18
L64, P64
L38, P58

2

eksāmens

L12, S20

2

eksāmens

L22, P18

2

eksāmens

L22, P18

2

eksāmens

L20, P20

2
2

2
4
2
2
8
6
2
2
2
2

-
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2
2

Medi2036 Pētniecība
SDSK3031 Darba organizācija, statistika
un skaitliskās metodes
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Medi2051 Staru terapija un onkoloģija I
Medi3045 Staru terapija un onkoloģija II
Medi4044 Radionuklīdā diagnostika
Medi3046 Invazīvā radioloģija
Medi4064 Radioloģijas metodes I
Medi4065 Radioloģijas metodes II

šana
aizstāvēšana
aizstāvēšana

-
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Brīvās izvēles daļa (C daļa)
Kopā A daļā
Vispārizglītojošie studiju kursi
Nozares teorētiskie pamatkursi
Nozares profesionālās specializācijas kursi
Prakses
Valsts pārbaudījums
Kopā B daļā
Nozares teorētiskie pamatkursi
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Brīvās izvēles daļā (C daļā)
Kopā

2
18
2
14
2

18
13
5

2
2

20

2
16
2
7
7

14

12
4

18
2

8
6

8

2
14

4

6
2
4

8
2
6

20

20

20

4

2
20

4
18

20
4
16
2
20

20

6
12
2
2
20

114
10
34
32
26
12
42
10
32
4
160
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6. Studiju programmas organizācija
Profesionālā bakalaura studiju programma „Radiogrāfija” tiek realizēta LU Medicīnas
fakultātē. Programmas absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu radiogrāfijā un 5.
līmeņa radiogrāfera kvalifikāciju, atbilstoši studiju saturam. Studiju programma ir veidota
atbilstoši Augstskolu likumam, likumam „Par reglamentētām profesijām un profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu”.
Studiju forma ir 4 gadi pilna laika klātienes studijas, un studiju programmas kopējais
apjoms ir 160 KP. Studiju programmā ir ieplānotas 3 prakses, kuras saturiski atbilst studiju
programmas teorētiskajai daļai. Prakšu kopējais ilgums ir 26 nedēļas, kas tiek organizētas
ārpus universitātes dažādās diagnostiskās radioloģijas klīnikās, nukleārās medicīnas un staru
terapijas nodaļās. Prakses īsteno saskaņā ar prakses līgumu par prakses vietas nodrošināšanu.
Prakšu līgumi tiek noslēgti ar darba devējiem. Prakses līgumā ietver prakses mērķus,
uzdevumus, prakses norises plānojumu, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtību, kā arī pušu
pienākumus un atbildību. Prakses mērķi studējošais sasniedz, pamatojoties uz studiju laikā
iegūtajām zināšanām, prasmēm un iemaņām.
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Radiogrāfija” studijas noslēdzas ar valsts
pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana, 12 KP apjomā.
Valsts pārbaudījuma komisijā tiek iekļauti ne mazāk kā pieci speciālisti, no kuriem komisijas
priekšsēdētājs un divi locekļi ir darba devēju pārstāvji, un divi pārstāvji no universitātes
vadošo katedru profesoriem, asociētajiem profesoriem, docentiem vai lektoriem.
Studiju programmā iekļautie kursi sadalīti trijās daļās: A – obligātie kursi; B –
ierobežotās izvēles kursi un C – brīvās izvēles kursi.
Programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti, tai skaitā:


Obligātie (A daļas) kursi -114 kredītpunkti, kas sastāda 71.25 % no kopējā apjoma
no tiem:
26 kredītpunkti – prakse;
12 kredītpunkti – diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana.



Izvēles (B daļas) kursi – 42 kredītpunkti, kas sastāda 26.25 % no kopējā apjoma.



Brīvās izvēles (C daļas) kursi – 4 kredītpunkti jeb 2.5 %.
Studiju programmas saturs ir saskaņots ar Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu

asociāciju, Latvijas Radiologu asociāciju un tas nodrošina profesionālās darbības veikšanai
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nepieciešamās profesionālās kompetences — zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu.
Studiju programmas detalizēta struktūra ir parādīta 1. tabulā.
1.tabula Profesionālā bakalaura studiju programmas „Radiogrāfija” struktūra

Studiju kursu daļa, procentos

Apjoms

Studiju

kredītpunktos

īpatsvars

kursa

daļas

programmā,

procentos
A daļa

114

71,25

Vispārizglītojošie studiju kursi

10

6,25

Nozares teorētiskie pamatkursi

34

21,25

Nozares profesionālās specializācijas kursi

32

20,00

Profesionālā prakse

26

16,25

Bakalaura darbs

12

7,50

B daļa

42

26,25

Nozares teorētiskie pamatkursi

10

6,25

Profesionālās specializācijas studiju kursi

32

20,00

C daļa

4

2,5

Studiju programma

160

100,00

Studenti, kuri ir absolvējuši pirmā līmeņa studiju programmu „Radiologa asistents” 120 KP
apjomā, tiek imatrikulēti studiju programmas „Radiogrāfija” ceturtā gada 7.semestrī, līdz ar
to PBSP „Radiogrāfija” nodrošina studiju pēctecību LU P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju
programmas „Radiologa asistents” absolventiem.
Studiju programmas organizācija ir atbilstoša, lai varētu sagatavot programmā
paredzēto darba virzienu speciālistus, kuru teorētiskā un praktiskā sagatavotība dod iespēju
veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu atbilstoši
piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām. Piedāvātā studiju programma ir mobila,
nākotnē to iespējams daļēji vadīt arī angļu valodā, tādejādi piesaistot ārzemju studentus, kā arī
elastīgi pilnveidot atbilstoši jaunām sabiedrības prasībām.

7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju programmas pamatvaloda ir latviešu valoda. Galvenās studiju formas ir
lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības profilējošo prakšu veidā un, galvenokārt, studenta
12

patstāvīgais darbs ar literatūru, studiju darbu izstrāde. Semināros notiek studentu sagatavoto
referātu priekšlasīšana, sarežģītāko studiju kursa tematu vai to atsevišķu daļu, par kurām
netika lasītas lekcijas, iztirzāšana, problēmu risināšana, tādējādi iepazīstoties detalizētāk ar
specifiskām radiogrāfijas metodēm. Vairākos kursos tiek izmantotas internetā pieejamās
radiogrāfisko

attēlu

datu

bāzes

(http://www.radiologyassistant.nl/en/;

http://lifeinthefastlane.com/resources/radiology-database/;
http://rad.usuhs.mil/rad/chest_review/index.html;
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html). DT, MR izmeklējumu protokolu pareizas
izvēles un pielietojuma apgūšanai atbilstoši klīniskajām situācijām, digitālā attēla
rekonstrukcijām un interpretācijai, radioloģisko izmeklējumu reģistrācijas un informācijas
sistēmas (RIS) apgūšanai, digitālā attēla arhivēšanai, nosūtīšanai uz citām darba stacijām,
ierakstīšanai CD un radioloģiskās anatomijas apgūšanai, tiek izmantota LU P.Stradiņa
medicīnas koledžā izveidotā izmeklējumu simulācijas klase, kas aprīkota ar DT, MR un
digitālās rentgenogrāfijas darba stacijām Atsevišķos kursos šobrīd ir izstrādāti e-kursi Moodle
vidē (Traumu biomehānika, Šūnu bioloģija, Angļu valoda, Medicīniskā tehnika radioloģijā,
radiācijas drošība un dozimetrija, bet, ņemot vērā profesionālās programmas specifiku, lielā
daļā studiju kursu e-studiju piemērošana pagaidām netiek aktualizēta, bet tā vietā tiek
veidotas problēmrisināšanas nodarbības un semināri, kuros studējošie apspriež diagnostikās
vai terapeitiskās radioloģijas situācijas un grupās veido risinājumus.
Studiju rezultāti ir skaidri izklāstīti un studējošie iepazīstas ar tiem gan LUIS sistēmā
esošajos kursu aprakstos, gan arī tiek iepazīstināti pirno lekciju laikā. Ņemot vērā apstākli, ka
PBSP „Radiogrāfija” praktiskā realizācija no 1.gada tika uzsākta tikai 2013./2014. akad. gadā,
tad spriest par studējošo zināšanām, prasmēm un kompetencēm, uzsākot studijas programmā,
lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus, ir pāragri. Savukārt, 7.semestrī imatrikulēto studentu
zināšanas, prasmes un kompetences ir pietiekošas plānoto studiju rezultātu sasniegšanai, ko
veicina arī esošie studiju kursu starppārbaudījumi.

8. Vērtēšanas sistēma
Studiju rezultātu apgūšanas pakāpes novērtēšana norisinās saskaņā ar Latvijas
Universitātes

izstrādātajiem

noteikumiem

(http://www.lu.lv/par/dokumenti/noteikumiunkartibas/parbaudijumi/). Rezultāti tiek vērtēti
pēc 10 baļļu sistēmas. Katra kursa apraksts satur prasības kredīta punktu piešķiršanai.
Studenti tiek informēti par prasībām un novērtēšanas procedūrām attiecīgajā kursā semestra
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sākumā un informācijai ir pieejama arī rakstiskā veidā LU mājas lapā internetā. Lielā daļā
studiju kursu ir paredzēti starppārbaudījumi, kas veicina studentu sagatavotību studiju
rezultātu apgūšanai un sastāda daļu no kopējā novērtējuma, saskaņā ar katra studiju kursa
aprakstu. Kursa beigu pārbaudījumi - eksāmeni nodrošina studentu zināšanu novērtēšanu, lai
varētu izvērtēt studējošo sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi.
Profesionālā bakalaura studiju programmā kursu novērtēšanā pielieto komplekso
metodi. Studentu zināšanu galīgo vērtējumu izdara semestra beigās pēc visu posmu: praktisko
darbu, semināru, patstāvīgā darba, starppārbaudījumu, kontroles darbu un eksāmena
rezultātiem. Katra kursa pasniedzējs ir izstrādājis novērtējuma metodiku, kas tiek kopīgi
apspriesta un tā rezultātā izdarīti papildinājumi. Vērtēšanas metodikā norāda, cik % no kopējā
novērtējuma sastāda katrs novērtējuma kritērijs, un studiju kursa sākumā ar to iepazīstina
studentus.
Studiju darbu novērtēšanai raksturīgas vairākas daļas, kas pamatojas uz tā izstrādes
posmiem. Darba sagatavošanas sākuma posmā programmas direktora nozīmētais studiju
darba vadītājs, konsultējot studentu par darba mērķi, uzdevumiem un tā struktūru, gūst
priekšstatu par studenta spējām un iemaņām zinātniskā darba organizācijā, pēc tam,
melnraksta izvērtēšanas gaitā – par analītisko metožu pielietošanu un problēmu risināšanu.
Iesniegtā studiju darba aizstāvēšanu noklausās studiju darba vadītājs un studiju programmas
direktors vai cits attiecīgā priekšmeta pasniedzējs. Students saņem vērtējumu 10 baļļu
sistēmā, pamatojoties uz aizstāvētā darba zinātniskās kvalitātes novērtējumu, atbilstību darbu
noformējuma prasībām un studiju darba vadītāja vētējuma par darba izstrādes gaitu.
Prakses novērtējums tiek veikts atbilstoši izstrādātam prakses nolikumam. Studējošo
prakses atskaišu aizstāvēšanu pieņem un prakses vērtēšanu veic ar studiju programmas
direktora rīkojumu apstiprināta komisija, kas tiek izveidota no studiju programmas
pasniedzējiem. Komisijas sēdē tiek aicināti piedalīties visu studentu prakses vadītāji no
iestādēm. Aizstāvēšanas laikā (līdz 10 min.) students informē komisiju par prakses
galvenajiem rezultātiem, ilustrējot tos ar dažādiem uzskates materiāliem. Novērtējot prakses
atskaiti ar atzīmi (pēc 10 baļļu skalas), komisija ņem vērā atskaites saturu, prakses vadītāja no
iestādes raksturojumu un mutiskus vai rakstiskus komentārus, prakses atskaites novērtējumu,
studenta uzstāšanos un studenta spēju atbildēt uz komisijas jautājumiem.
Diplomdarbu novērtēšanā tiks izmantota kompleksa pieeja. Lai nodrošinātu
kvalitatīvāku

diplomdarbu

sagatavošanu

(http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/dokumenti/noteikumi-un-kartibas/kartibanosleguma-darbi-2.doc), programmas realizācijā paredzēta prasība, ka students teorētisko
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kursu pabeidzis tikai tad, kad no diplomdarba vadītāja saņemts apstiprinājums par
diplomdarba iestrādi. Diplomdarbu vērtēšana notiek slēgtā noslēguma pārbaudījumu
komisijas sēdē pēc visu sēdē paredzēto darbu noklausīšanās. Vērtējums tiek paziņots
studentiem pēc sēdes beigām. Diplomdarba vērtēšanā tiek ņemti vērā šādi kritēriji: 1)
diplomdarba izstrādes satura kvalitāte un atbilstība diplomdarbu rakstīšanas metodiskajiem
norādījumiem; 2) prezentācijas saturs un atbildes uz komisijas locekļu un recenzenta
jautājumiem; 3) recenzijā izteiktais vērtējums un piezīmes. Kopējais diplomdarba vērtējums
veidojas, apkopojot katra komisijas locekļa izliktās atzīmes, pārrunu ceļā vienojoties par gala
vērtējumu un par to balsojot. Komisijas priekšsēdētājam strīdu gadījumos ir noteicoša balss.

9. Studiju programmas izmaksas
Profesionālās bakalaura studiju programmas „Radiogrāfija” ieņēmumi no studiju maksas
2012. gadā – 28775 Ls; 2013. gadā – 27040 Ls (38474 EUR)
Studiju
programmas
vienas studiju
vietas izmaksas
gadā - 2372,01
Ls.
Radiogrāfijas
profesionālās
bakalaura
studiju programmas
izmaksas

Nr.
Normatīvs

Aprēķinātie lielumi
Ls

darba alga uz vienu studiju vietu gadā
N1

N2

N3

1589,41
darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
komandējumu un dienesta braucienu
izmaksas

382,89

5,06

pakalpojumu apmaksa
N4

N5

134,32
materiāli, energoresursi, ūdens un
inventārs

122,93

grāmatu un žurnālu iegāde
N6

N7

31,39
iekārtu iegādes un modernizēšanas
izmaksas

106,01
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Tb - vienas studiju vietas bāzes izmaksas gadā
(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)
2372,01

10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam
un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
Balstoties uz likumu „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas
atzīšanu”, studiju programma ir izveidota saskaņā ar Radiogrāfera profesijas standartu un tajā
norādītajām profesionālās darbības veikšanai nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un
kompetencēm. Profesijas standarta izstrādes komisijas līdzdalībnieki piedalījās arī studiju
programmas izstrādē, līdz ar to studiju programma pilnībā atbilst profesijas standartam.
Šobrīd nav tiešu normatīvu, kas precīzi noteiktu otra līmeņa profesionālās augstākās izglītības
atbilstību, jo spēku ir zaudējuši MK noteikumi Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, saskaņā ar kuriem savulaik studiju
programma tika veidota.

11. Studiju programmas salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām ES
valstu atzītu augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju programmām
Radiogrāfera profesija ir reglamentēta vairumā Eiropas Savienības valstu atbilstoši
Eiropas Direktīvai 89/48/EEK par vispārējās atzīšanas sistēmu profesijās, kurām
nepieciešama augstākā izglītība vismaz 3 gadu garumā. 2007.gadā profesionālās radiogrāferu
organizācijas izveidoja Eiropas Federāciju (http://www.efrs.eu), kuras mērķis ir izveidot
vienotas, harmonizētas prasības izglītības minimālajam ilgumam un saturam radiogrāfera
profesijas iegūšanai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs
(www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/template/Radiography.pdf).

Pēdējos

gados

Eiropas Savienības valstis ir aktīvi strādājušas, lai izveidotu vienotus Eiropas telpas izglītības
standartus. Eiropas radiogrāferu un tehniķu asociācija ir izstrādājusi rekomendāciju pirmā
cikla (bakalaura) izglītībai radiogrāfijā un profesionālā bakalaura studiju programma
radiogrāfijā tiek veidota atbilstoši secinājumiem šajā rekomendācijā, ka ir nepieciešams
izveidot studiju programmu bakalaura grāda iegūšanai, ar tiesībām turpināt studijas atbilstošā
maģistratūrā jebkurā Eiropas Savienības universitātē. Bez tam izveidotā profesionālā
bakalaura studiju programma „Radiogrāfija” paredz iespēju pirmā līmeņa studiju programmas
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„Radiologa asistents” absoventiem turpināt studijas LU profesionālā bakalaura grāda
radiogrāfijā un radiogrāfera 5. līmeņa kvalifikācijas iegūšanai.
Salīdzinājums ar tāda paša līmeņa citas Latvijas augstskolas vai citas Baltijas valsts
augstskolas studiju programmu nav iespējams, jo Latvijā, kā arī Lietuvā un Igaunijā bakalaura
līmeņa programma netiek realizēta. Tādēļ salīdzinājums tiek veikts ar trijām ES valstu studiju
programmām radiogrāfera bakalaura grāda iegūšanai, un tieši ar Karolinskas augstskolas
(Karolinska Institute) Zviedrijā, Maltas Universitātes (University of Malta) Maltā un
Bredfordas Universitātes (University of Bradford) Lielbritānijā.
Karolinskas augstskolas bakalaura programmas ilgums ir 3 gadi, kursi ir veidoti
pārsvarā 5 – 10 kredītpunktu (7,5 – 15 ECTS) apjomā. Programmas īpatnība ir tā, ka studijas
tiek organizētas 3 līmeņos, katrs līmenis atbilst vienam mācību gadam. Pirmajā gadā studenti
apgūst pamatzināšanas, kas nepieciešamas, lai izprastu diagnostiskās radioloģijas metodes un
pacientu aprūpi radioloģijā. Pēc teorētisko zināšanu apguves ir paredzēta klīniskā apmācība
prakses vietās – studenti pielieto iegūtās zināšanas, izspēlējot konkrētās situācijas dažādu
izmeklējumu gadījumos. Otrajā gadā studenti apgūst padziļinātas zināšanas pirmā gada
moduļu kursos, vairāk uzmanības pievēršot attēlu iegūšanai, apstrādei, analīzei un
arhivēšanai. Trešajā gadā ir paredzēta klīniskā prakse un bakalaura darbs, kā arī izvēles
priekšmeti. Salīdzinot studiju programmas, LU programmā paredzētie kursi ir vai nu ar tādu
pašu vai līdzīgu nosaukumu, saturu un kredītpunktu skaitu, vai arī kursi ir daļēji iekļauti citu
kursu sastāvā. Lielākā atšķirība ir māszinību priekšmetos, kuri ir paredzēti Karolinskas
augstskolas studiju programmā, jo Zviedrijas izglītības sistēma nosaka, ka ir jāparedz iespēja
pāriet uz māszinību specialitāti, ja kāds no studentiem studiju laikā izlemj, ka nevēlas strādāt
ar jonizējošā starojuma iekārtām. Šāda veida radiogrāfijas studiju organizācija ir pieejama
tikai Zviedrijā, pārējās ES valstīs radiogrāfija ir pilnībā patstāvīga profesija.
Maltas Universitātes bakalaura studiju programmas ilgums ir 4 gadi, tai skaitā viens
semestris 12 KP apjomā ir paredzēts kā studiju modulis, kas jāapgūst kādā citā Eiropas
augstākās izglītības iestādē ERASMUS projekta ietvaros. Maltas Universitātes studiju
programma daļēji ir veidota moduļos, bet izanalizējot kursu saturu, līdzīga satura kursu
apjoms LU un Maltas universitātes studiju programmās sastāda 156,5 kredītpunktus. Galvenie
nozares un profesionālās specializācijas kursi Maltas Universitātes programmā sakrīt ar LU
radiogrāfijas programmas kursiem. Galvenā atšķirība kredītpunktu skaitā ir tādēļ, ka Maltas
Universitātes programmā nav studiju kursi staru terapijā un kodolmedicīnā.
Bredfordas Universitātes bakalaura studiju programmas ilgums ir 3 gadi, radiogrāfijas
bakalaura studiju programma ir veidota trīs, septiņu vai trīspadsmit KP lielos moduļos.
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Līdzīga satura kursu apjoms sastāda 117 kredītpunktus. Bredfordas Universitātes bakalaura
studiju programmā nav izdalīta klīniskā prakse un tai paredzētais apjoms stundās. Galvenie
profesionālās specializācijas kursi Bredfordas Universitātes programmā sakrīt ar LU
radiogrāfijas programmas kursiem, tomēr, ņemot vērā Latvijas darba tirgus specifiku, LU
programmā ir paredzēts apgūt arī staru terapiju un kodolmedicīnu.
Kopumā var secināt, ka LU profesionālā bakalaura studiju programmas „Radiogrāfija”
apjoms ir salīdzināms ar ES valstu augstskolu programmām, kas ļaus absolventiem turpināt
studijas maģistratūrā ārvalstīs.

12. Informācija par studējošajiem
Uz 2014.gada 1.oktobri studiju programmā, otrajā studiju gadā bija 19 studenti no 30
imatrikulētajiem. Studiju programmu ir absolvējuši 60 studenti.

13. Studējošo aptaujas un to analīze
Tiek veikta regulāra studentu anketēšana, lai uzzinātu studējošo viedokli gan par
studiju programmu kopumā, gan par konkrētajiem pasniedzējiem un studiju kursiem. Kursu
vidējais novērtējums 2013./2014. gada rudens semestrī bija 5,69 no maksimāli 7 iespējamiem
punktiem un pavasara semestrī 5,81 no 7 punktiem. Novērtējuma rezultāti liecina, ka
studentus apmierina kursa saturs, mācībspēku izklāstīto kursa tēmu saprotamība. Ir uzlabojies
vērtējums ieteiktās literatūras pieejamībai un lietderībai, bet joprojām šis jautājums guvis
zemu vidējo vērtējumu un kā studenti to paskaidro, tad galvenā problēma ir apstāklī, ka
lielākā daļa literatūras ir pieejama angļu valodā. Novērtējumā parādījās arī tendence, ka dažu
mācībspēku pieejamība konsultācijām ir ierobežota, tas attiecas uz dažiem klīnikā pamatdarbā
noslogotajiem stundu pasniedzējiem. Diemžēl šīs problēmas tūlītējs risinājums nav iespējams,
kamēr tiks sagatavoti atbilstoši mācībspēki. Notiek nepārtraukta sadarbība ar darba devējiem
un profesionālajām asociācijām – Latvijas Radiogrāferu un radiologa asistentu asociāciju un
Latvijas Radiologu asociāciju par studiju programmas norisi un iespējamiem uzlabojumiem.

14. Absolventu aptaujas un to analīze
2013./2014.akadēmiskajā gadā absolventu aptauja tika izsūtīta absolventiem, bet
diemžēl netika saņemtas aizpildītas anketas, līdz ar to rezultātu analīze nav iekļauta
2013./2014.akadēmiskā gada pašnovērtējuma ziņojumā.
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15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Šobrīd pieejamā informācija no darba devējiem un absolventiem liecina, ka lielākā
daļa studējošo jau strādā 4.kursā un pēc studiju pabeigšanas turpina strādāt tanī pašā darba
vietā, kas norāda uz iespēju veiksmīgi strādāt radiogrāfera profesijā atbilstoši iegūtajam
grādam un profesionālajai 5.līmeņa kvalifikācijai. Studiju programma regulāri tiek izanalizēta
profesionālajās asociācijās un pareizējās darba tirgus tendences norāda, ka programma būtībā
apmierina darba tirgus pieprasījumu. Studiju programmas mērķi visumā tiek sasniegti un
atbilst darba devēju prasībām. Studiju programmas mācīšanas process tiek regulāri analizēts,
organizējot studiju programmas mācībspēku tikšanās un iepazīstinot mācībspēkus ar studiju
kursu novērtēšanas anketu rezultātiem. Tiek arī diskutēts par nepieciešamās mācību literatūras
sarakstu regulāru atjaunošanu, lai informētu bibliotēku par iegādājamo mācību literatūru, īpaši
jau par elektroniski pieejamām grāmatām. Lielākā daļa studiju programmas absolventu aktīvi
darbojas LRRAA, daudzi no viņiem ir arī asociācijas valdes locekļi, līdz ar to studiju
programmas saturs tiek analizēts gan no absolventu, gan arī no darba devēju viedokļa.
Studiju turpināšanai ir nepieciešams izveidot maģistratūras programmu, bet ņemot
profesionālās programmas specifiku un mazo iespējamo studējošo skaitu, tad maģistratūras
programmas veidošana ir jāveic kopā ar kolēģiem Igaunijā un Lietuvā, izveidojot kopīgo
studiju programmu.
16. Studiju kursu apraksti http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?
user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=28414

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu
skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko
darbu stundu skaits
Studenta patstāvīgā darba
stundu skaits
Kursa apstiprinājuma
datums
Atbildīgā struktūrvienība
Kursa atbildīgais

Lietvedība un korespondence
VadZ1011
Vadībzinātne
2
3
32
16
16
48
01.11.2011
Ekonomikas un vadības fakultāte
Valērijs Praude
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE
STARPAUGSTSKOLU AKADĒMISKĀS MAĢISTRA
STUDIJU PROGRAMMAS „UZTURZINĀTNE”
(45722)

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
par 2013./2014. akadēmisko gadu
Studiju process jebkurā studiju programmā ir nepārtraukts, tādēļ nevienu
akadēmisko gadu nevar izdalīt atsevišķi ar stingri noteiktu sākumu un beigām.
Gatavojot 2013./2014.akad.g. pašnovērtējuma ziņojumu, ir izmantots par
2012./2013.gadu sagatavotais pašnovērtējuma ziņojums; saskaņā ar saturu veikta
ziņojumā ietverto jautājumu papildināšana (skat. tekstu slīprakstā) ar notikušajām
izmaiņām akadēmiskajā gadā; ziņojuma noslēgumā sniegtas būtiskākās
„Uzturzinātnes” programmā veiktās izmaiņas 2013./2014/akad.g.

Programmas direktore: asoc.prof. Ida Jākobsone

SATURS
Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programmas „Uzturzinātne”

satura un

realizācijas apraksts
1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi

3

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti

5

3. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai

6

4. Prasības, sākot studiju programmu

7

5. Studiju programmas plāns un organizācija

8

6. Studiju programmas organizācija

13

7. Studiju programmas praktiskā īstenošana

13

8. Vērtēšanas sistēma

14

9. Studiju programmas izmaksas

15

10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam
un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
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11. Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valstu
atzītu augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju programmām
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1. Studiju programmas īstenošanas mērķi, uzdevumi
Programmas īstenošanas mērķis ir sagatavot kvalificētus uzturzinātnes speciālistus,
kuri ir ieguvuši padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas, pētniecības
iemaņas un spēj patstāvīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu uztura, pārtikas,
bioķīmijas, pārtikas ķīmijas un toksikoloģijas jomā, kuri spēj analizēt, kritiski izvērtēt un
ģenerēt jaunas idejas un alternatīvas pieejas uzturzinātnē sabiedrības veselības
veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanai, lai realizētu Pasaules Veselības
organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķus.
Programmas uzdevums ar A moduļu kursiem dot maģistrantiem iespēju iegūt
pamatzināšanas uzturzinātnē, pārtikas zinātnē, veselības zinātnē un teorētiskās un
metodoloģiskās zināšanas zinātniski pētnieciskā darbā (skat. 3.pielikumu):
 Sniegt padziļinātas zināšanas par uztura zinātnes fundamentālajiem principiem, par
zinātniski pamatotu uztura prioritāro nozīmi veselības nodrošināšanā visā dzīves
cikla garumā;
 Dot iespēju apgūt mūsdienīgas un efektīvas metodes uztures un vielmaiņas
novērtēšanai dažādu vecuma grupu cilvēkiem;
 Dot zināšanas par pārtikas produktu un uzturvielu sastāvdaļām to ķīmisko uzbūvi,
pārvērtībām pārstrādes un uzglabāšanas laikā, un par to kvantitatīvā daudzuma
noteikšanas metodēm;
 Sniegt zināšanas par vielu maiņas un tās regulācijas molekulārajiem pamatiem, par
mūsdienu ģenētisko sasniegumu un bioķīmijas pielietojumu uzturzinātnē.
 Sniegt zināšanas par atsevišķu pārtikas produktu ražošanā pielietojamām
tehnoloģijām un biotehnoloģijām (ĢMO), par pārtikas produktu ražošanā izmantoto
piedevu un uztura bagātinātāju raksturojumu un izmantošanas iespējām un par
pārtikas produktu kvalitātes un drošuma rādītāju nodrošināšanas iespējām.
 Sniegt zināšanas par sievietes uztura īpatnībām visa mūža laikā;
 Dot zināšanas par starptautiskām prasībām vesela bērna uzturam dažādos bērnības
periodos, par ārstniecisko uzturu biežāko bērnu slimību gadījumā;
 Dot izpratni par makro un mikro uzturvielu nozīmi fiziskajās aktivitātēs, un par
iespējām ietekmēt dažādus fizioloģiskus sarežģījumus garīgajās slodzēs ar uzturu;
 Dot izpratni par uztura ietekmi uz vecu cilvēku veselības stāvokli;
 Atklāt uztura lomu mutes veselības nodrošināšanā;
 Iepazīstināt ar dažādiem uztura izraisītiem imunoloģiskiem un ģenētiskiem
traucējumiem, to iemesliem un diagnostiku;
 Iepazīstināt studentus ar zinātniski pamatotu medicīniskā uztura ārstēšanas metodi
klīnikā hronisku slimību gadījumos;
 Iepazīstināt studentus ar zinātniski pamatotu medicīniskā uztura pielietošanas
pamatprincipiem, izmantojamajām metodēm, ārstnieciskajiem līdzekļiem akūtu
saslimšanu gadījumos;
 Iepazīstināt studentus ar uztura psiholoģijas īpatnībām pacientiem ar neirotiskiem,
uzvedības un depresīviem traucējumiem;
 Iepazīstināt studentus ar svarīgākajām sabiedrības veselības atziņām, veselības un
slimību biežuma mērīšanas metodēm, epidemioloģisko pētījumu veidiem;
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Iemācīt studentiem vispārīgās statistikas, varbūtību teorijas un matemātiskās
statistikas pamatjēdzienus un metodes;
Sekmēt studentus integrēt dažādos kursos iegūtās zināšanas un iemaņas uztura jomā,
lai varētu izprast un attīstīt pārtikas un uztura politikas Eiropeisku pielietojumu,
speciālu vērību pievēršot tās attīstībai Latvijā.
Sekmēt studentu profesionālo un individuālo iemaņu un kompetences attīstību
zināšanu izmantošanai veselīga uztura izglītībai dažādās populācijās.

Programmas uzdevums ir ar B daļas izvēles kursiem dod iespējas
maģistrantiem ar atšķirīgām iepriekš iegūtajām zināšanām apgūt nepieciešamās
priekšzināšanas (I. semestrī izlīdzinošie kursi), lai nodrošinātu iespēju pilnvērtīgi apgūt A
moduļos (cilvēka fizioloģija un uzturs, uzturs cilvēka mūža laikā, klīniskā uzturzinātne)
ietvertos pamatkursus, un kursi, kuri nodrošina pamatpriekšmetu dziļāku apguvi veidojot
izpratni par atsevišķajām zinātnes jomām, to savstarpējo saistību medicīnisku problēmu
risināšanā, kurus maģistrants izvēlas atbilstoši profesionālajām interesēm un saistībā ar
izvēlēto maģistra darba tēmu.
















Pilnveidotu studentu lasīšanas, rakstīšanas un runas iemaņas uz specialitātes leksikas
bāzes;
Iepazītos ar dažādām operāciju sistēmām un darbu multimēdiju vidē. Padziļināta
biroja programmu pakešu izmantošana. Informācijas meklēšana un atlase izmantojot
Vispasaules tīmekļa dažādas pārlūkprogrammas;
Iegūtu zināšanas par pārtikas piedevām un uztura bagātinātājiem, to lietošanas un
izplatīšanas kārtību;
Iegūtu zināšanas par ūdeni kā pārtikas būtisku sastāvdaļu;
Apgūt zināšanas par mikroorganismiem, to nozīmi pārtikas produktu ražošanā un
bojāšanās izraisīšanā;
Sniegt padziļinātas zināšanas skābekļa atvasinājumu, brīvo radikāļu, kā arī
antioksidantu un esenciālo mikroelementu bioķīmijā;
Sniegt informāciju par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu funkcionēšanu;
Sniegt informāciju par pārtikas produktu iepakojumu;
Iepazīstināt studentus ar uztura izraisīto alerģijām, diagnostikas metodēm un terapijas
pamatprincipiem;
Iepazīstināt studentus ar ģenētiskiem un iegūtiem faktoriem kas nosaka ēstgribu,
uztura uzņemšanu un ķermeņa svara regulāciju, par nervu un endokrīno sistēmu
mijiedarbību smadzenēs;
Iepazīstināt studentus ar lipīdu vielmaiņas traucējumiem un metabolo sindromu;
Dot izpratni par uztura terapiju jeb diētām un izvērtēt uztura būtisko nozīmi slimību
profilaksē;
Iepazīstināt studentus ar medicīnas ētikas pamatprincipiem;
Dot zināšanas par aptaukošanos (etioloģija, klasifikācija, ietekme uz veselību un
dzīvildzi) un par aptaukošanās ārstēšanas metodēm;
Padziļināt izpratni par profilakses pamatprincipiem, profilakses programmu
plānošanu un realizēšanu sekmējot situācijas uzlabošanos sabiedrības veselības un
uztura jomā.
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2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti Kopš programmas īstenošanas uzsākšanas (2006.g.) pagājuši 8 akadēmiskie gadi,
uzkrāta zināma pieredze un jākonstatē ka, lai sasniegtu studiju programmas realizēšanas
gaitā paredzētos studiju rezultātus (skat. zemāk tekstā punktus 13, 17, 18, 22, 24, 25,
27): nepieciešams studiju kursos (ar uzturu un veselību saistītajos kursos) ietverto tēmu
pārdale, palielinot „uztura jautājumiem” veltīto sadaļu vai arī piedāvāt papildus izvēles
kursus par veselīga un sabalansēta uztura normu izstrādi cilvēka dzīves laikā (dažādos
vecuma periodos, pie dažādām fiziskām aktivitātēm, kā arī akūtu un hronisku slimību
gadījumos).
Pēc studiju programmas apguves studenti spēs:
1.
Kritiski analizēt un ietekmēt uztura un pārtikas politikas attīstības gaitu Latvijā un
Eiropā, kā arī pasaulē, un sekmēt iemaņu apgūšanu efektīvai uztura un pārtikas
politikas plānošanai (ieviešana, monitorings, novērtēšana, u.c.).
2.
Izmantot iegūtās zināšanas, lai kritiski izvērtētu enerģijas un uztura rekomendētās
vērtības un vadlīnijas Latvijā un Eiropā;
3.
Sekmēt veselīga uztura pamatprincipu ieviešanu, tādējādi veicinot slimību
profilaksi;
4.
Piedalīties uzturproblēmu izpētē un monitorēšanā ar sekojošu rezultātu izmantošanu
apmācības programmās;
5.
Kritiski izvērtēt atšķirības uzturvielu daudzuma nodrošināšanā atkarībā no fiziskās
aktivitātes, fizioloģiskā un veselības stāvokļa;
6.
Argumentēt ieteiktos uztura un veselības riskus dažādās jaunās situācijās
7.
Izveidot stratēģijas individuālai zināšanu apguvei un ilglaicīgai uztura zinātnes
akadēmiskai attīstībai;
8.
Orientēties uztures un vielmaiņas novērtēšanas metožu būtībā un šo metožu nozīmē
uzturvielu deficīta agrīnā atklāšanā;
9.
Izprast pārtikas produktu sastāvdaļu bioķīmiskās, fermentatīvās un ķīmiskās
pārvērtības, izmantojot teorētiskās atziņas par vielas uzbūvi;
10. Izstrādāt un ieteikt dažādām cilvēku grupām zinātniski pamatotu sabalansētu
diennakts uzturu;
11. Izprast ģenētisko sasniegumu un bioķīmijas pielietojuma iespējas uzturzinātnē;
12. Izprast barības uzņemšanas, gremošanas un pamatsubstrātu izmantošanas funkciju
konkrētos regulācijas mehānismus;
13. Ieteikt pareizu un sabalansētu uzturu dažādiem sievietes dzīves periodiem;
14. Izprast izmaiņas organismā novecošanas procesā, barības vielu uzsūkšanos,
metabolismu audos;
15. Izprast mutes nozīmi uztura uzņemšanā, gremošanas un uzsūkšanās procesā;
16. Izprast uztura lomu imūndeficīta un ģenētisko traucējumu korekcijā un profilaksē;
17. Modificēt medicīnisko uzturu hronisko slimību slimniekiem, balstoties uz
apgūtajiem zinātnes atzinumiem par hronisko slimību cēloņiem, rašanās
mehānismiem, klīniku, ārstēšanas pamatprincipiem;
18. Modificēt medicīnisko uzturu akūtās situācijās, balstoties uz apgūtajiem zinātnes
atzinumiem par akūtu stāvokļu etioloģiju, malnutrīcijas mehānismiem, klīniku,
ārstēšanas pamatprincipiem;
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19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Izprast epidemioloģisko pētījumu plānošanas paņēmienus, veselības aprūpes
sistēmas funkcionēšanu, veselības datu ieguves avotus un dažādu problēmu
noskaidrošanai veicamo pētījumu uzbūves pamatprincipus;
Apstrādāt mērījumu rezultātus un anketēšanas datus, izmantojot datorus; veikt
vienkāršāko statistisko hipotēžu pārbaudi un izveidot savu datu bāzi.
Analizēt un izvērtēt jaunāko informāciju un tendences pārtikas produktu ražošanā,
tirgū un šo produktu pielietojamību uzturā veselības veicināšanai;
Veikt epidemioloģiskus un socioloģiskos pētījumus, identificēt un novērtēt ar
uzturu un ēšanas paradumiem saistītos riska faktorus, veikt to analīzi un izteikt
priekšlikumus stāvokļa uzlabošanai (tie kuri izstrādā maģistra vai kursa darbus par
minētiem jautājumiem var to izpildīt);
Plānot un vadīt pētījumus uzturzinātnē, sekmējot maģistra studiju beigušo
speciālistu zinātnisko konkurentspēju pasaules un Eiropas uzturzinātņu jomā;
Turpināt akadēmisko izglītību (doktorantūrā) veselības zinātnes specialitātē;
Strādāt ar uztura un pārtikas jautājumiem saistītās izglītības iestādēs;
Strādāt kā uzturzinātnes un pārtikas speciālists: klīnikās, dažāda tipa slimnīcās,
rehabilitācijas centros, sabiedrības veselības institūcijās, profesionālā sporta
komandā, reportieris eksperts uztura jautājumos plašsaziņas līdzekļos, pārtikas
tirgvedības speciālists, pārtikas produktu eksperts, veselības veicināšanas
speciālists, eksperts normatīvo dokumentu izstrādē pārtikas jomā, patērētāju
aizsardzības speciālists. Šobrīd Uzturzinātnes programma nepiedāvā iespēju
maģistrantiem apgūt praktiskās iemaņas.

3. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un Latvijas augstskolu (LU,
LLU, RSU) stratēģijai Maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” aktualitāti un nepieciešamību
nosaka mūsdienu tendences sabiedrības veselības jomā (patērētājs vēlas novērst slimību,
nevis to ārstēt un valsts vēlas samazināt medicīniskās apkalpošanas izmaksas, attīstītajās
valstīs pieaug veco ļaužu skaits, pieaug iedzīvotāju skaits, kas sirgst ar nesabalansēta un
neveselīga uztura izraisītām slimībām (palielināts ķermeņa svars un aptaukošanās),
jauniešu vidū parādās ēšanas traucējumu izraisītās slimības kā bulēmija, anoreksija,
uztura bagātinātāju paplašināts klāsts, dažādas nekārtnās diētas, veģetārisms utt.) un
izmaiņas sociālajā vidē, nepieciešamība risināt šos jautājumus starptautiskajā līmenī,
izmantojot teorētiskās un praktiskās zināšanas dažādās ar uzturzinātni saistītās jomās
(pārtikas un uztura politika, .pārtikas produktu ražošana, pārtikas mikrobioloģija, pārtikas
ķīmija, medicīniskā uztura terapija, sabiedrības veselība, uzturs cilvēka dzīves laikā u.c.
un ēdināšana dažāda vecuma cilvēkiem un dažāda tipa uzņēmumos, pašvaldības, skolu
valdes, slimnīcas, pansionāti u.c.)
Programmas aktualitāti pastiprina nepieciešamība veicināt uzturzinātnes
pilnveidošanu Latvijā, veicinot ilgtermiņa sabiedrības veselības attīstību.
Līdz 2006.gadam Latvijas augstskolās tieša izglītība augstākā līmeņa akadēmiskās
studijās “Uzturzinātne” (maģistra un doktora studijas) nebija pieejama. Apmācības
iespējas bija tikai studijas ārzemēs.
Tas radīja nepieciešamību Latvijā izveidot maģistra studiju programmu, kura
2006./2007. akadēmiskajā gadā uzsāka sagatavot plaša profila akadēmiski izglītotus
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uzturzinātnes speciālistus. Akadēmiskās un zinātniskās kompetences nepieciešamību
uzturzinātnē nosaka Latvijas valsts nacionālās intereses, Eiropas savienības (ES) līguma
152. pants, ES pārtikas likums, Latvijas uzturpolitika, kas ir harmonizēta ar PVO
rekomendācijām, sabiedrības veselības stratēģija un reālā populācijas veselība (augsta
saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem, sirds un asinsvadu slimībām un daudzām
hroniskām slimībām darbaspējīgā vecumā).
Ir realizēta vairāku augstskolu mācībspēku konsolidācija. Tas dod iespēju īstenot
šādu valstiski svarīgu multidisciplināru programmu Latvijā. Tas dod iespēju
mācībspēkiem un maģistrantiem piedalīties līdzīga satura un formas ES un citās ārvalstu
studiju programmās, kā arī veikt kopīgus zinātniskus pētījumus.
Ievērojot iepriekš teikto, jaunā maģistra studiju programma “Uzturzinātne” un tās
piedāvājums Latvijas izglītības tirgū ir pozitīvi vērtējams no Latvijas valsts izglītības
politikas un ekonomikas viedokļa, jo vesels cilvēks ir spēcīgas un ekonomiski attīstītas
valsts pamats.
Atzinīgu vērtējumu un atbalstu programma “Uzturzinātne” ieguva LR
Uzturzinātnes padomes sēdē 2006.gada 14.decembrī. Sēdē piedalījās par uztura un
pārtikas jautājumiem atbildīgo valsts institūciju (Veselības ministrija, Bērnu un ģimenes
lietu ministrija, Zemkopības ministrija, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes
ministrija) Rīgas domes, Latvijas pašvaldību savienības, sabiedrisko organizāciju un
profesionālo asociāciju pārstāvji, kuri atzīmēja, ka “Uzturzinātnes” programmā tuvāko
gadu laikā katru gadu jāuzņem 30 studenti par budžeta līdzekļiem, lai nodrošinātu
nepieciešamo uztura speciālistu sagatavošanu.
Arī 2008. un 2012.gada programmas akreditācijas laikā programma saņēma
atzinīgu novērtējumu no ārzemju ekspertiem. Piemēram, Rolands Verhe (Gentes
universitāte) norādīja uz Latvijas iedzīvotāju veselības rādītājiem, kuri daudzējādā ziņā ir
vieni no sliktākajiem Eiropā, kā arī to, ka Latvijā trūkst augsti kvalificēti uztura
speciālisti, ka programmas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Latviju ar Eiropas un
starptautiskā līmeņa speciālistiem uzturzinātnē, un ka atbildīgajām ministrijām ir
jānodrošina budžeta finansējums šādu speciālistu sagatavošanai.
4. Prasības, uzsākot studiju programmu
Maģistra studiju programmā „Uzturzinātne” tiek imatrikulēti LR pilsoņi,
personas, kurām ir LR nepilsoņa pase un personas, kurām ir izsniegta pastāvīgās
uzturēšanās atļauja Latvijā un ja viņi ir speciālisti ar augstāko profesionālo izglītību
medicīnā vai zobārstniecībā, bakalaura vai maģistra grādu bioloģijā, ķīmijā, vides
zinātnēs, veselības zinātnēs (māszinībās, sabiedrības veselībā, ergoterapijā, fizioterapijā,
rehabitoloģijā), farmācijā, pārtikas ķīmijā, bioķīmijā, pārtikas tehnoloģijā, sporta
pedagoģijā un veselības izglītībā, veterinārmedicīnā un citās radniecīgās nozarēs.
Programmas mērķauditorija ir Valsts pārvaldes institūciju (Zemkopības,
Veselības, Labklājības, Vides, Ekonomikas, Izglītības un zinātnes ministrijas) un to
pārraudzībā esošo iestāžu darbinieki, pārtikas rūpniecībā un tirgvedībā iesaistītās
personas; veselības, izglītības un sociālās aprūpes speciālisti; dažādu nozaru veselības
aprūpes speciālisti; patērētāju tiesību aizsardzības aktīvisti; dažādu nozaru speciālisti,
kuru zinātniskās intereses ir saistītas ar veselības zinātni, uzturzinātni un pārtikas zinātni.
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Ieskaitīšana studiju programmā notiek konkursa kārtībā. Līdz 2010./2011.
Akadēmiskajam mācību gadam studentu imatrikulēšana programmā notika pēc
pārbaudījuma testa dabaszinātnēs rezultātiem, atbilstoši Augstskolu likumam un vadoties
pēc uzņemšanas noteikumiem programmas īstenošanā iesaistītajās augstskolās:
1. tika sastādīta iestājpārbaudījumu komisija, kurā ietilpst LLU, LU un RSU
pārstāvji, kuru apstiprināja augstskolu atbildīgās struktūras;
2. iestājpārbaudījumu materiālus (jautājumus un vērtēšanas kritērijus) sagatavoja
komisijas priekšsēdētājs; iestājpārbaudījumu materiālus apstiprināja LLU, LU
un RSU mācību prorektori;
3. iestājpārbaudījumu
organizēja
iestājpārbaudījumu
komisija;
iestājpārbaudījums notika saskaņā ar grafiku (sadarbības augstskolām
savstarpēji vienojoties);
4. ja pretendentu skaits bija lielāks par budžeta vietu skaitu (katrā augstskolā 10
vietas), notika konkurss, ņemot vērā iestājpārbaudījuma rezultātus katra
augstskola savā augstskolā imatrikulēja pirmos 10 reflektantus, kuri bija
ieguvuši maksimālo punktu skaitu, un tikai tad (ja grupa nebija
nokomplektēta) tika dota iespēja sadarbības augstskolā neiekļuvušajam
pretendentam;
5. piereģistrēšanās studijām notika saskaņā ar katrā augstskolā pastāvošiem
noteikumiem;
6. ar iestājpārbaudījumā iegūto vērtējumu un konkursa rezultātiem reflektanti
varēja iepazīties augstskolu mājas lapās un attiecīgās fakultātēs.
Kopš 2011./2012. akadēmiskā gada (LLU kopš 2010./2011.gada) pretendentus
studijām programmā imatrikulē pēc vidēji svērtās atzīmes iepriekšējās izglītības diplomā.
To organizē katras augstskolas studiju serviss.
5. Studiju programmas plāns un organizācija
Akadēmiskās starpaugstskolu maģistra studiju programmas „Uzturzinātne”
apjoms ir 80 kredītpunkti: ilgums: 4 semestri - pilna laika klātienes studijas. Maģistra
studiju programmu veido A daļas kursi, kuri sadalīti pa 7 tēmām (moduļiem) un B daļas
izvēles kursi, kursa darbs un maģistra darbs. Studiju programmā ir jānoklausās visi A un
izvēlētie B daļas kursi, sekmīgi jānokārto eksāmeni, jāsagatavo un jāaizstāv studiju
priekšmetos paredzētie patstāvīgie darbi, kursa darbs un maģistra darbs. Maģistra darba
izstrādei ir paredzēts viens semestris.
Studiju apjoms ir izteikts kredītpunktos. Par vienu moduli students saņem no 4
līdz 10 kredītpunktiem. Maģistra studiju programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti,
tai skaitā 44 kredītpunkti A daļai, 14 kredītpunkti B daļai, 2 kredītpunkti kursa darba
izstrādei un 20 kredītpunkti maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
Programmas A daļā apkopoti 7 moduļi, kas savukārt sastāv no atsevišķiem studiju
kursiem. Katrā modulī ir apvienoti studiju kursi atbilstoši moduļa tematikai, lai
nodrošinātu nepieciešamo teorētisko zināšanu apguvi atsevišķās disciplīnās.
Studiju plānā ietverto studiju moduļu (un tiem atbilstošo A un B studiju kursu)
apguve tiek nodrošināta saskaņā ar studiju programmas plānu, kurš ir izveidots, lai ar
atšķirīgām zināšanām imatrikulētiem studējošiem būtu iespēja pirmajā semestrī izlīdzināt
savas zināšanas, katram individuāli apgūt tās zināšanas, kas nav iegūtas iepriekšējā
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izglītībā, bet ir būtiskas, lai apgūtu programmu kopumā (skat. pievienoto studiju plānu
zemāk).
2013./2014.akad.g. visās trīs augstskolās (LU, LLU un RSU) atbildīgo fakultāšu
domēs tika apstiprināts un saskaņā ar studiju plānu 1.semestrī uzsākts īstenot izvēles B
kurss (Pārtikas ķīmijas teorētiskie pamati 2kp), kura nepieciešamību noteica studējošo
neapmierinošās zināšanas ķīmijā, kas nenodrošināja sekmīgu Pārtikas ķīmijas un tai
sekojoša Bioķīmijas kursa apguvi.
2013./2014.akad.g. Programmas padomē uzsākta Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas kolēģu izstrādāto kursu izvērtēšana, lai spriestu par to lietderīgumu ietvert
programmas B izvēles kursos.
Akadēmiskās starpaugstskolu maģistra studiju programmas

UZTURZINĀTNE
studiju plāns
Pilna laika klātienes studiju forma

Modulis

Studiju kurss

Kredīt
punkti

Pārbaudījuma
forma

1

4
2
2

eksāmens
eksāmens

2
2

5
3
2

eksāmens
eksāmens

3
2

6
2
2

eksāmens
eksāmens

2
2

2

eksāmens

2

5
2

eksāmens

2

3

eksāmens

3

Semestris
2.
3.
4.

A daļa
A1 Uzturs un uzturpolitika

Uzturpolitika un uzturzinātne Medi5034
Uztures un vielmaiņas novērtēšana Medi5035

A2 Pārtikas un uzturvielu ķīmija
Pārtikas ķīmija PārZ5006
Pārtikas produktu uzturvērtība PārZ5007

A3 Pārtikas produktu ražošanas pamati
Pārtikas produktu tehnoloģija PārZ5002
Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi
PārZ5003
Pārtika un uztura kvalitāte PārZ5004

A4 Cilvēka fizioloģija un uzturs
Cilvēka bioķīmija un molekulārā bioloģija
Biol5014
Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka
organismā Biol5015
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A5 Uzturs cilvēka mūža laikā
Uztura regulācijas pamatprincipi sievietēm
dažādos dzīves periodos Medi5006
Bērnu un pusaudžu uzturs Medi5007
Uzturs gados veciem cilvēkiem Medi6001
Uzturs un mutes veselība Medi5067
Uzturs fiziskā un garīgā slodzē Medi6002

A6 Klīniskā uzturzinātne
Uzturs imūndeficītu un ģenētisku traucējumu
profilaksē un ārstēšanā Medi5013
Medicīniskais uzturs hronisko slimību ārstēšanā
Medi5015
Medicīniskais uzturs akūtu slimību ārstēšanā
Medi5016
Uztura psiholoģija un neirotiskie ēšanas
traucējumi Medi5017

A7 Sabiedrības veselība un
epidemioloģija
Sabiedrības veselība un epidemioloģija
MediP007
Bioloģiskā statistika Mate5043

Kopā (A daļa)

10
2
2
2
2
2

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

2
2
2
2
2

10
2
4

eksāmens
eksāmens

2
4

2

eksāmens

2

2

eksāmens

2

eksāmens
eksāmens

2
2

4
2
2

44

1
4

16

14

10

Kredītpunkti

Pārbaudījuma
forma

1.

2

eksāmens

2

2

eksāmens

2

2

eksāmens

2

2

eksāmens

2

3

eksāmens

3

3

eksāmens

3

3

eksāmens

3

2

eksāmens

2

2

eksāmens

2

2

eksāmens

2

2

eksāmens

2

2

eksāmens

2

2

eksāmens

2

2

eksāmens

2

Studiju kurss

Semestris
2.
3.

B daļa

Pārtikas ķīmijas teorētiskie pamati
PārZ5021
Svešvaloda specialitātē Valo5156
Informāciju tehnoloģija DatZ5005
Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas
PārZ5005
Dzeramais ūdens Ķīmi5005
Pārtikas mikrobioloģija Biol5016
Cilvēka anatomija Medi5024
Skābekļa atvasinājumu un brīvo
radikāļu bioķīmiskie aspekti bioloģijā
un medicīnā Ķīmi5028
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu
ražošanas organizācija PārZ5008
Patērētājs un pārtikas mārketings
Ekon5030
Pārtikas produktu iesaiņošana PārZ5009
Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas
produkti PārZ5010
Uztura nepanesamība un alerģijas
Medi5026
Metabolais sindroms un medicīniskā
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4.

uztura terapijas pamatprincipi Medi5036
Zinātniski pamatotu profilakses
programmu plānošana un novērtēšana
Medi5033
Uztura uzņemšanas un ķermeņa svara
neirobioloģija Medi5027
Uzturs slimību profilaksē Medi5031
Diēta akūtu un hronisku slimību
gadījumā Medi5054
Aptaukošanās un tās ārstēšana
Medi6003

Kopā B daļa (piedāvātais kredītpunktu
skaits)
Kopā B daļa (jāizvēlas kredītpunkti
skaits)
Kursa darbs PārZ6002
Maģistra darbs PārZ6001
KOPĀ

2

eksāmens

2

eksāmens

2

2

eksāmens

2

2

eksāmens

2

2

eksāmens

2

2

41

19

14

8

14

6

4

4

2

2

20
80

20
20

20

20

12

20

6. Studiju programmas organizācija
Akadēmisko starpaugstskolu maģistra studiju programmu “Uzturzinātne” realizē
Latvijas augstskolas LU, LLU, RSU saskaņā ar 29.11.2004. noslēgto Sadarbības līgumu:
A1 Uzturs un uzturpolitika
(atbildīgā augstskola – RSU)
A2 Pārtikas un uzturvielu ķīmija
(atbildīgā augstskola – LU)
A3 Pārtikas produktu ražošanas pamati
(atbildīgā augstskola – LLU)
A4 Cilvēka fizioloģija un uzturs
(atbildīgā augstskola – LU)
A5 Uzturs cilvēka mūža laikā
(atbildīgā augstskola – RSU)
A6 Klīniskā uzturzinātne
(atbildīgā augstskola – LU)
A7 Sabiedrības veselība un epidemioloģija
(atbildīgā augstskola – LU)
Programmas A daļā apkopotos 7 moduļus, kas sastāv no atsevišķiem kursiem
atbilstoši moduļu tematikai, un tiem pakārtotiem B daļas kursiem, realizēs augstskolas,
savstarpēji sadarbojoties (skat. Virziena pašnovērtējuma pielikumā 2.6.1.3.
Starpaugstskolu sadarbības līguma 3.nodaļu):
- LLU nodrošina A3 moduļa un tam pakārtoto B daļas kursu realizēšanu;
- LU nodrošina A2, A4, A6 un A7 moduļu un tiem pakārtoto B daļas kursu
realizēšanu;
- RSU nodrošina A1 un A5 moduļu un tiem pakārtoto B daļas kursu
realizēšanu.
Katrā augstskolā ir atbildīgās personas par starpaugstskolu programmas
“Uzturzinātne” (SPU) moduļu realizāciju, kuras ir par savu darbu atbildīgas savas
augstskolas mācību prorektoram, kurš vada Līguma realizāciju, kā arī SPU direktoram.
SPU vada direktors, kuru apstiprina ar augstskolu senātu lēmumiem. SPU
direktors veic sadarbības līguma ietvaros paredzētos darbus un uzdevumus un koordinē
starpaugstskolu aktivitātes.
Augstskolas savas un sadarbības līguma priekšmeta kompetences ietvaros:
- veicina sadarbību ar starptautiskām organizācijām, zinātniski pētnieciskajām
institūcijām nacionālajā un starptautiskā līmenī;
- informē un iesaista Sadarbības līguma Puses zinātniski pētnieciskos projektos,
organizē partneru un maģistrantu iesaisti projektu realizēšanā;
- apkopo un analizē līguma ietvaros veikto pētījumu rezultātus un sagatavo
priekšlikumus, lai veicinātu Latvijā īstenot ES un PVO (Pasaules Veselības
organizācijas) galvenās stratēģiskās tendences un LR Veselības ministrijas
izstrādātās Sabiedrības veselības rīcībpolitikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam;
- apkopo un izvērtē uztura, pārtikas un veselības jaunākās atziņas un veic studiju
programmā ietverto tēmu aktualizēšanu;
- SPU likvidācijas gadījumā augstskolas apņemas nodrošināt šajā programmā
studējošiem iespēju iegūt radniecīgu izglītību savā augstskolā, vai vienojas ar
sadarbības partneriem (skat. Virziena pašnovērtējuma pielikumā 2.6.1.1.).
7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju programmas izpildes un studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir
izvirzīta par vienu no būtiskākajiem Starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju
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programmas “Uzturzinātne” akadēmiskā un palīgpersonāla darba uzdevumiem. Studiju
procesa kvalitātes nodrošinājums pirmkārt ietver darbības, kas attiecas uz akadēmiskā
personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un piesaisti zinātniski pētnieciskajam darbam.
Otrkārt, kvalitātes nodrošinājumam tiek izmantoti tādi instrumenti, kā sekošana studējošo
sniegumam, programmas realizēšanā iesaistītā akadēmiskā personāla personisks kontakts
ar studējošajiem studiju gaitā. Studiju procesa kvalitātes būtisks elements ir neatkarīga
studējošo viedokļa uzklausīšana gan tikšanās laikā, konsultējot maģistrantus, un
sadarbojoties kursa darbu un maģistra darbu izstrādes laikā. Studējošo viedoklis gan par
studiju programmu kopumā, gan arī par konkrētajiem pasniedzējiem, tiek iegūts, veicot
regulāru anketēšanu, kā arī analizējot iegūtos rezultātus un pārrunājot maģistrantu domas
ar pasniedzējiem. Arī ekspertu, darba devēju un studiju programmu absolventu viedoklis
tiek analizēts studiju gaitas vērtēšanai. Kvalitātes nodrošinājumu studiju programmā
nodrošinās arī regulāras akadēmiskā personāla tikšanās un diskusijas „Uzturzinātnes”
studiju programmas Padomē. Nozīmīgu ieguldījumu kvalitātes attīstībā sniedza
ikgadējais programmas pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanas un apspriešanas process
laikā no 2007.akad.g. līdz 2010./2011.akad.g., kā arī studiju programmas gatavošana
akreditācijai līdz 2011./2012. akadēmiskajam gadam.
Pēc studiju programmu akreditācijas 2012./2013.akad.g. uzsāktā studiju Virziena
pašnovērtējumu gatavošana, kurā informāciju par Starpaugstskolu akadēmisko maģistra
studiju programmu Uzturzinātne, LU tiek sapludināta ar 11 citu Veselības virziena
dažādu līmeņu programmu pašnovērtējuma ziņojumiem, ir radījusi nepārskatāmību
sniegtajā informācijā un zaudējusi iespēju to izmantot kvalitātes uzlabošanai
programmas īstenošanas gaitā (līdzīga situācija ir RSU; LLU par Starpaugstskolu
akadēmisko maģistra studiju programmu tiek gatavots atsevišķs pašnovērtējuma
ziņojums).
8. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas kritēriji un metodes studiju rezultātu sasniegšanai
un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)
Studiju programmas realizēšanas laikā tiek veikts studentu zināšanu vērtējums un
kopumā visas studiju programmas novērtējums.
Studentu zināšanu novērtēšanas mērķis ir regulāri pārliecināties, vai studiju
programma tiek apgūta atbilstoši prasībām, un kādā līmenī studenti to apguvuši. Studiju
programmas saturs tiek apgūts un novērtēts atbilstoši izvirzītajiem kursa apguves
mērķiem. Izvirzītie izglītojošie mērķi ir galvenais pamats, organizējot satura apguvi un
novērtējot programmas apguves kvalitāti eksāmenu, praktisko darbu, kursa darba un
maģistra darba veidā.
Programmas apguve tiek uzskatīta par sekmīgu, ja tiek izpildīti sekojoši
nosacījumi:
1.
Tiek apgūti kārtējā semestra visi obligātie un izvēles kursi 20 kredītpunktu
apjomā (40 kredītpunkti vienā akadēmiskā gadā). Vērtējumu par apguves
līmeni liek kursa vadītājs atbilstoši kursa aprakstam un izvirzītām prasībām
(skat. kursu aprakstus 2.4.8. punktā).
2.
Eksāmens tiek vērtēts 10 ballu sistēmā un tiek ieskaitīts kā nolikts, ja
vērtējums ir ne mazāks kā 4 (gandrīz viduvēji), tikai tad students tiek pielaists
tālākām studijām un maģistra darba izstrādei.
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Pirms maģistra darba izstrādāšanas studenti izstrādā kursa darbu un aizstāv
seminārā, kurā piedalās paši maģistranti un akadēmiskais personāls.
Akadēmiskais personāls kopā ar programmas direktoru pieņem lēmumu par
sekmīgu kursa darba aizstāvēšanu ar vērtējumu 10 ballu sistēmā; ja vērtējums
ir ne mazāks kā 5 (viduvēji), tad maģistrants tiek pielaists maģistra darba
izstrādei, ja vērtējums ir mazāks par 5 (viduvēji), tad maģistrants netiek
pielaists maģistra darba izstrādei.
4.
Maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai tiek izstrādāts, iesniegts un maģistra
gala pārbaudījumu komisijas sēdē aizstāvēts maģistra darbs saskaņā ar
sadarbības augstskolās spēkā esošajiem maģistra darbu izstrādes un
noformēšanas noteikumiem. Maģistra darba sekmīgas aizstāvēšanas gadījumā,
ja maģistra darba vērtējums ir ne mazāks kā 5 (viduvēji), maģistrants saņem
diplomu, kas apliecina, ka viņš ir ieguvis Veselības zinātņu maģistra grādu
uzturzinātnē (skat. Virziena pašnovērtējuma ziņojuma pielikumu 2.6.3.1.).
Maģistra darba neaizstāvēšanas gadījumā students saņem rakstisku
apstiprinājumu par maģistrantūras kursa noklausīšanos. Maģistra darba
neaizstāvēšanas gadījumā to var aizstāvēt atkārtoti atbilstoši LLU, LU, un
RSU noteikumiem.
Studiju procesa, pētījumu un administrēšanas procesa uzlabošanai starpaugstskolu
studiju programmai tiks veikts ikgadējs pašnovērtējums saskaņā ar studiju virziena
pašnovērtējuma sagatavošanas principiem. Pašnovērtējumā tiks izvērtētas programmas
izmaiņas, radušās problēmas, stiprās un vājās puses un attīstības iespējas, tas rosinās
programmas direktoru, augstskolu atbildīgās personas par moduļu realizēšanu un
programmā nodarbināto akadēmisko personālu apzināties, ka katrs no viņiem ir atbildīgs
par studiju kvalitāti un par uzlabojumu ieviešanu.
2013./2014.akad.g. studentu zināšanu novērtēšana tika veikta saskaņā ar šajā
sadaļā sniegto priekšraktu un nekādi jauninājumi netika ieviesti vērtēšanas kritērijos,
pārbaudes formās un pārbaudes kārtībā.
3.

9. Studiju programmas izmaksas
Viena studenta sagatavošana Starpaugstskolu maģistra studiju programmā
“Uzturzinātne” veselības zinātņu maģistra grāda uzturzinātnē iegūšanai 2012. finanšu
gadā vidēji izmaksāja Ls 3125,- ; 2013. finanšu gadā 1 studenta sagatavošana vidēji
izmaksāja 3334,5 Ls.
Ņemot vērā, ka Latvijas iedzīvotāju veselības rādītāji daudzējādā ziņā ir vieni no
sliktākajiem Eiropā, ka Latvijā trūkst augsti kvalificēti uzturzinātnes speciālisti, ka
programmas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt mūsu valsti ar Eiropas un starptautiskam
līmenim līdzvērtīgiem speciālistiem uzturzinātnē; katru gadu (tuvākajā nākotnē)
programmā tiek imatrikulēti 30 studenti (katrā sadarbības augstskolā – LLU, LU un RSU
– 10 studenti). Šādi speciālisti tiek sagatavoti par budžeta līdzekļiem, un atbildīgajām
ministrijām ir jānodrošina budžeta finansējums speciālistu sagatavošanai saskaņā ar
ārzemju ekspertu un Uzturpadomes ietekumiem.
Pozitīvu vērtējumu Starpaugstskolu studiju programmai “Uzturzinātne” ir devušas
Latvijas kompetentās institūcijas, atzīmējot augstāk minētās studiju programmas
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svarīgumu iedzīvotāju veselības nodrošināšanā un Pasaules Veselības organizācijas,
Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķu realizēšanā.
10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
Studiju programma “Uzturzinātne” nodrošina akadēmisko izglītību veselības
zinātņu maģistra grāda ieguvei uzturzinātnē, nodrošina teorētiskās zināšanas un
praktiskās iemaņas patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai un studijām doktorantūrā.
Studiju programmas mērķi un uzdevumi atbilst Noteikumiem par valsts
akadēmiskās izglītības standartu (MK 20.01.2002. Noteikumi Nr.2). Studiju kursu
apjoms ir izteikts kredītpunktos (KP), kuri tiek uzskaitīti par katru apgūto studiju kursu,
ja par to ir saņemts pozitīvs vērtējums. Studiju rezultāti tiek vērtēti 10 ballu skalā. Kursa
darbs un maģistra darbs arī tiek vērtēti 10 ballu skalā. Programmas obligātā daļa ietver
kursus 44 KP apjomā, kursa darbu 2 KP apjomā un maģistru darbu 20 KP apjomā.
Starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” satura
atbilstība “Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu” ir parādīta tabulā.
Studiju programmas “Uzturzinātne” satura atbilstība “Noteikumiem par valsts
akadēmiskās izglītības standartu”
“Uzturzinātnes” maģistra
Standarta (KP)
Programmas (KP)
studiju programma
Maģistra darbs
20
20
Obligātā daļa
45
45
LU studiju virziens „Veselības aprūpe” (tai skaitā Starpaugstskolu (LU, LLU,
RSU) akadēmiskā maģistra studiju programma Uzturzinātne veselības zinātņu maģistra
grāda iegūšanai) tika akreditēts 2013.gada 31.maijā līdz 2019.gada 30.maijam. Šajā
laika periodā Uzturzinātnes programma tiks sakārtota atbilstoši 2014.gada 13.maija MK
noteikumiem Nr.240 (Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu). Saskaņā
ar šo noteikumu 3., 21. un 30. punktu tiks nodrošināta iespēja studējošiem apgūt Vides
aizsardzības un Civilās aizsardzības likuma prasības.
11. Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valstu
atzītu augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju programmām
Maģistra studiju programmas “Uzturzinātn” izveides aktualitāti un nepieciešamību
noteica mūsdienu negatīvās iedzīvotāju veselības attīstības tendences, nepieciešamība
risināt šos jautājumus starptautiskā līmenī, izmantojot teorētiskās un praktiskās
starpdisciplinārās zināšanas dažādās ar uzturzinātni saistītās jomās. Programmas
aktualitāti pastiprina nepieciešamība veicināt uzturzinātnes pilnveidošanu Latvijā,
veicinot ilgtermiņa sabiedrības veselības attīstību.
RSU ir izveidota profesionālā bakalaura studiju programma “Uztura speciālists”
sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāti. Arī
citu augstskolu fakultāšu studiju programmās (piem. LLU Veterinārmedicīnas fakultātē,
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LU Bioloģijas fakultātē, LU Ķīmijas fakultātē u.c.) tiek ietverti atsevišķi kursi saistībā ar
uzturu un pārtiku.
Līdz 2006./2007. akadēmiskajam mācību gadam Latvijas augstskolās tieša izglītība
augstākā līmeņa akadēmiskās studijās “Uzturzinātne” (maģistra studijas) nebija pieejama.
Līdzīga situācija ir arī Lietuvā un Igaunijā. Apmācības iespējas bija tikai studijas
ārzemēs.
2004. gadā Latvija pievienojās Eiropas Savienībai un arī tās izglītības telpai, tāpēc
kā vienu no studiju programmām salīdzināšanai ar Latvijas starpaugstskolu maģistra
studiju programmu “Uzturzinātne” izvēlējāmies ES finansētajā projektā SANCO/G/3
(Contract Nr.S12,250541, 2000CVF3 – 405) izstrādāto Eiropas starptautisko
maģistrantūras studiju programmu “Sabiedrības veselīgs uzturs” (European Master of
Public Health Nutrition) http://www.uku.fi/opiskelu/ojk/.
Programma izstrādāta, piedaloties 14 Eiropas Savienības valstīm, kā arī
Norvēģijai, Islandei, Šveicei. To realizē Kuopio universitāte Somijā. Šī programma ir
vērsta uz labas veselības nodrošināšanu ES iedzīvotājiem, uzskatot uzturu un fizisko
aktivitāti kā faktorus dažādu slimību aizkavēšanai un sabiedrības ilgtermiņa veselības
veidošanai. Programmā akcents likts uz noteiktiem, visu partneru atzītiem moduļiem, kas
ir būtiski un svarīgi Eiropai. Studiju programmas ilgums 2 gadi.
Latvijas starpaugstskolu maģistra studiju programmā “Uzturzinātne” vairāki
studiju moduļi ir līdzīgi šai programmai, vairāk akcentējot uztura nozīmi un aplūkojot to
gan kā riska faktoru, gan kā faktoru, kas kavē slimības procesus. Atšķirībā no minētās
programmas, moduļi tiek sadalīti atbilstoši maģistrantūras nolikumiem LLU, LU un RSU.
Kopumā Eiropas starptautiskajā maģistra studiju programmā iegūstami 120
ECTS, tas ir atbilstoši Latvijas izstrādātajai programmai - 80 KP (80 nedēļu stundu
darbs). Šie punkti sadalās: 90 ETCS (60 KP) studiju teorētiskiem un praktiskiem
moduļiem un 30 ETCS (20 KP) maģistra darba izstrādei.
Apvienotā karalistē un ASV pastāv izteikta divpakāpju izglītības sistēma
akadēmiskajos virzienos, kas atbilst arī Latvijas akadēmiskās izglītības modelim. Tāpēc
izvēlējāmies salīdzināšanai arī šo valstu programmas.
Glazgovas universitāte (Apvienotā karaliste) piedāvā maģistra studiju programmu
“Uzturzinātne” http://www.gla.ac.uk/hummanutrition Studiju programmu realizē 12
mēnešos un četros semestros pa 10 nedēļām. Programmā tiek piedāvāti tādi kursi kā
Pārtika, Uzturvielas un uztura rekomendācijas; Uzturvielu metabolisms cilvēka
organismā, Ķermeņa uzbūve un enerģijas patēriņš, Statistika un datu analīze, Uzturvielu
nozīmība dažādos cilvēka dzīves attīstības posmos, Sabiedrības uzturs, Pārtikas izvēle un
tradīcijas. Maģistrantam ir iespējas specializēties vairākos virzienos: Sportistu uzturs,
Klīniskais uzturs un Sabiedrības uzturs. Veidojot Latvijas Starpaugstskolu studiju
programmu, daļa programmas priekšmetu sakrīt ar Glasgovas universitātes studiju
programmu. Izstrādātajā programmā specializācija būs iespējama, izvēloties atbilstošus
izvēles kursus un rakstot maģistra darbu izvēlētajā virzienā.
Vašingtonas universitāte (ASV) piedāvā maģistra studiju programu
“Uzturzinātne” http://www.washington.edu/students/crscat/nutrit.html ar maģistra darba
tēzēm un bez tām. Studiju programmas ilgums ir 2 gadi. Programmā paredzēti sekojoši
obligātie studiju priekšmeti: Statistika, Cilvēka fizioloģija, Bioķīmija, Uzturvielu ķīmija (
dziļāk apskatot ogļhidrātu, olbaltumvielu, lipīdu, minerālvielu nozīmi uzturā), Uzturs un
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slimības. Iepazīstoties ar šo programmu, kursu nosaukumi un saturs ir līdzīgi
jaunizstrādātai programmai.
Gentes universitāte (Beļģija) piedāvā maģistra studijas “Pārtikas zinātne un
uzturs” (http://allsew.U.Gent.be/aremautd/ICFSN.html). Programmā ietvertie kursi ir:
uztura un pārtikas zinātne, pārtikas tehnoloģija un mikrobioloģija, statistika un
epidemioloģija, pārtikas mārketings, uztura plānošana, uztura izsauktie traucējumi utt.
(skat.12.pielikumu).
12. Informācija par studējošajiem (dati atskaites gada 1. oktobrī)
Starpaugstskolu akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Uzturzinātne” pirmie
30 studenti studijas uzsāka 2006/2007. akadēmiskā gada 1. semestrī pilna laika klātienes
studijās. 2013./2014. akadēmiskajā gadā studijas uzsāka 8.studentu grupa. Uz šodienu
programmu ir absolvējuši 172 maģistri, un pašlaik 1. un 2.kursā studē 58 studenti.
Saskaņā ar Starpaugstskolu sadarbības līguma 4.1. punktu sadarbības augstskolas
(LLU, LU, RSU) katra imatrikulē 10 studentus. Studentu imatrikulācija notiek saskaņā ar
imatrikulācijas noteikumiem.
13. Studējošo aptaujas un to analīze
Pēc katra studiju semestra tiek veikta maģistrantu aptauja saskaņā ar aptaujas
anketām, kuras ir sagatavotas un apspriestas starpaugstskolu akadēmiskās maģistra
studiju programmas „Uzturzinātne” Programmas padomē (padomi veido atbildīgie
docētāji par programmas realizāciju no katras augstskolas un programmas direktore).
Studējošo anketēšanai katram semestrim ir sagatavota sava anketa.
2012./2013.akadēmiskā gada 1.semestrī studiju procesā iesaistīto mācībspēku
darbs (ņemot vērā pasniedzēju attieksmi pret mācāmo priekšmetu, pret studentiem, par
izklāstāmā materiāla atbilstību mūsdienu prasībām) tiek novērtēts ar 7,8-8,6 punktiem
pēc 10 punktu skalas, un semestrī apgūto A kursu un izvēles B kursu saturs – ar 7,4-7,9
punktiem.
2012./2013.akadēmiskā gada 2.semestrī studiju procesā iesaistīto mācībspēku
darbs tiek novērtēts ar 7,3-7,8 punktiem pēc 10 punktu skalas, un semestrī apgūto A
kursu un izvēles B kursu saturs – ar 6,8-7,7 punktiem.
2012./2013.akadēmiskā gada 3.semestrī studiju procesā iesaistīto mācībspēku
darbs tiek novērtēts ar 7,0-8,2 punktiem pēc 10 punktu skalas, un semestrī apgūto A
kursu un izvēles B kursu saturs – ar 8,0-8,7 punktiem.
2013./2014.akadēmiskā gada 1.semestrī studiju procesā iesaistīto mācībspēku
darbs (ņemot vērā pasniedzēju attieksmi pret mācāmo priekšmetu, pret studentiem, par
izklāstāmā materiāla atbilstību mūsdienu prasībām) tiek novērtēts ar 7,78-8 punktiem pēc
10 punktu skalas, un semestrī apgūto A kursu un izvēles B kursu saturs – ar 7,95-8,33
punktiem. (14 anketas)
2013./2014.akadēmiskā gada 2.semestrī studiju procesā iesaistīto mācībspēku
darbs tiek novērtēts ar 7,85-7,36 punktiem pēc 10 punktu skalas, un semestrī apgūto A
kursu un izvēles B kursu saturs – ar 7,94-8,03 punktiem.(15 anketas)
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2013./2014.akadēmiskā gada 3.semestrī studiju procesā iesaistīto mācībspēku
darbs tiek novērtēts ar 6,75-6 punktiem pēc 10 punktu skalas, un semestrī apgūto A kursu
un izvēles B kursu saturs – ar 6,81-7,95 punktiem.(8 anketas)
14. Absolventu aptaujas un to analīze.
2012./2013.akadēmiskajā gadā dažādu gadu (2008.-2011.) nejauši izvēlētiem
absolventiem tika izsūtītas 15 anketas, atpakaļ tika saņemtas 11 anketas. Anketās bija
ietverti sekojoši jautājumi:
1.

Pēc studiju programmas „Uzturzinātne” absolvēšanas turpināju savu iepriekš veikto
darbu; kas nav saistīts ar uzturu un veselību; mans darbs ir saistīts ar pārtikas un
uztura jautājumu risināšanu -jā; piedalos sabiedrības izglītošanā par uztura
jautājumiem; konsultēju interesentus par veselīgu uzturu -jā……….

2.

Studiju laikā iegūtās zināšanas par uzturu un veselību izmantoju savā personīgajā
dzīvē, gan veicot savu tiešo darbu: strādājot par bērnu ārstu, par stomatologu, par
pārtikas tehnologu-jā, par pārtikas inspektoru, veicot savus pedagoga vai audzinātāja
pienākumus, izstrādājot normatīvos aktus uztura jautājumos.

3.

Studiju laikā iegūtās zināšanas izmantoju, lai turpinātu tālāku sevis izglītošanu,
piemēram, darbojoties Latvijas Uzturzinātnes biedrībā-jā…………

4.

Studiju programmas saturs (uzturpolitika, pārtika, uzturs, veselība) un struktūra
nodrošina maģistrantu sagatavošanu atbilstoši izvirzītajam mērķim (skat.
Pavadvēstulē pirmo rindkopu) - jā

5.

Studiju programmu īsteno profesionāli augstskolu mācību spēki, nozaru speciālisti,
kuru atbalsts nodrošina programmas apguvi, kā arī tiek iesaistīti bijušie maģistranti - jā.

6.

Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāli tehniskais
nodrošinājums (telpas, aprīkojums, mācību materiāli dabas zinātnes un tehnoloģijas
ietilpstošos kursos nodrošina programmas apguvi. (varēja vēlēties mācību materiālus
– mācību grāmatas ar uztura un veselību saistītajos kursos) - jā

7.

Iepriekš minētais ļauj prognozēt programmai ilgtspējīgu attīstību, un nākotnē
uzturzinātne ieņems nozīmīgu vietu Latvijas iedzīvotāju veselības nostiprināšanā Daļēji ….

8.

Ņemot vērā to, ka gandrīz visi Jūs paralēli studijām arī strādājāt, ka šie 2 gadi priekš
Jums bija ļoti saspringti, vai Jūs, iedomājoties sevi savā studiju uzsākšanas gada
vasarā uzsāktu studijas programmā un ieteiktu to pašu darīt arī citiem interesentiem
par uztura un veselības jautājumiem -JĀ.
Kopumā vērtējumi bija pozitīvi neatkarīgi no absolvēšanas gada.
Absolventu aptaujas netika veiktas 2013./2014.akad.g.
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15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Atbildot uz anketā uzdoto jautājumu (Kas jums visvairāk patika studiju laikā?),
studenti netieši norāda studiju izstrādātājiem un vadībai programmas stiprās puses.
Piemēram, pasniedzēju profesionalitāte un pozitīvā attieksme pret studentiem, iespēja
iegūt nopietnas zināšanas neilgā laikā, elastīgs nodarbību grafiks, programmas
realizēšana pa moduļiem (dodot iespēju kārtot eksāmenus semestra laikā), pasniedzēju
lietotās zināšanu pārbaudes formas, iespēja visus radušos pārpratumus novērst un
pārrunāt semestra laikā, kā arī testu jautājumu atbilstība kursā izskatītajām tēmām.
Atbilde uz aptaujas anketas jautājumu (Kas jums visvairāk nepatika studiju
laikā?), ir uzskatāms kā tiešs studējošo ieguldījums studiju procesa un programmas
pilnveidošanā. Studējošo aizrādījumi un ieteikumi, piemēram, neskaidri formulētas
prasības kursa apguvei semestra sākumā un prasību maiņa semestra vidū, neskaidrības
par pārbaudes formām, dažas tēmas dažos kursos pārāk sarežģītas, pārāk daudz
patstāvīgais darbs un par maz lekciju u.c. tika ņemti vērā, uzlabojot un pilnveidojot kursu
pieteikumus studiju programmu gatavojot akreditācijai. Piemēram, sākot ar 2011./2012.
akadēmisko gadu studenti, uzsākot kursa apgūšanu, var pilnībā iepazīties ar kursa
anotāciju, rezultātiem, prasībām kredītpunktu iegūšanai, kursa tēmām, kursa saturu un
izmantojamo mācību literatūru.
2013./2014.akad.g. veiktās studentu aptaujās tika saņemtas līdzīgas atbildes uz
uzdotajiem jautājumiem (skat. tekstā augstāk) kā iepriekšējos gados, kā arī uz jautājumu
par programmu kopumā. Visas studentu atbildes (kā arī uzdotie jautājumi par tālākām
karjeras iespējam) ir tieši vai pastarpināti ar Uzturzinātners programmai izvirzīto mērķi
un uzdevumiem, un programmas realizēšanas gaitā sasniedzamiem rezultātiem; pie
minēto nepilnību novēršanas Programmas padome strādās nākošajos studiju gados.
16. Uzturzinātnes programmas īstenošanas gaitā veiktās būtiskākās izmaiņas
2013./2014.akad.g.
1) Studiju programmas „Uzturzinātne” B sadaļa tiek papildināta ar jauniem
kursiem:
- 1.semestrī ir ieviests kurss „Pārtikas ķīmijas teorētiskie pamati” (2 KP), kura
nepieciešamību noteica studējošo neapmierinošas pamatzināšanas ķīmijā;
- Uzsākta Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas kolēģu sagatavoto 3 kursu
izvērtēšana Programmas padomē, jaunie kursi nodrošinās padziļinātu temata
„Uzturs fiziskā un garīgā slodzē” apguvi (pašreizējā situācijā Latvijā dažādu sporta
veidu dažādās sportistu vecuma grupās valda neizpratne par pareizu un sabalansētu
uzturu treniņu un sacensību laikā);
2) Lai paaugstinātu maģistra darbu zinātniskumu un kvalitāti, 3.semestrī īstenotā A
kursa „Bioloģiskā statistika” (2 KP) apguve tiek sadalīta divās daļās, semestra sākumā
RSU docētāju lektores Vinetas Cauces un docenta Imanta Kalniņa vadībā maģistranti
tiek iepazīstināti ar pētījuma rezultātu apstrādē lietojamām datorprogrammām (tad
maģistranti veic praktisku Kursa darba iestrādi) un semestra beigās no docētāju puses
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katram maģistrantam tiek sniegti ieteikumi eksperimentāli iegūto datu matemātiskā
apstrādē.
3) Izmantojot ikgadējos maģistrantu aptaujas rezultātus par „Uzturzinātnes”
programmas īstenošanas gaitu, programmas direktore ir uzsākusi individuālas pārrunas
ar programmā ietverto kursu docētājiem par studiju kvalitātes uzlabošanu programmā
„Uzturzinātne”.
4) LLU atbildībā esošajam 2.semestra B kursam „Patērētājs un pārtikas
mārketings” (2 KP) veikta kursa docētājas lektores dr.inž. Aijas Melngailes nomaiņa ar
dr.inž. asoc.prof. Daci Kļavu.
5) RSU, lai optimizētu studiju procesu universitātē, Starpaugstskolu akadēmiskā
maģistra studiju programma „Uzturzinātne” ar 2014./2015. akad. gadu tiek piesaistīta
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātei (dekāne profesore Inga Millere).
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17. Studiju kursu apraksti

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?
user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=20906

A daļas studiju kursi
Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu
stundu skaits
Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Atbildīgā struktūrvienība
Nozares atbildīgais

Uzturpolitika un uzturzinātne
Medi5034
Medicīna
Uzturzinātne
2
3
32
16
16
48
13.12.2012
Medicīnas fakultāte
Ingrīda Rumba-Rozenfelde

Kursa izstrādātājs(-i)
Inga Šmate - pasniedzējs
Zigurds Zariņš | docents
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Medi5034 [2MED5030]
Uzturpolitika un uzturzinātne
[14.09.2010]
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības vispārsaistošajiem
tiesību aktiem, kas reglamentē pārtikas un uztura jomu Latvijā un Eiropas Savienībā, kā
arī sniegt zināšanas par uzturzinātnes attīstību Latvijā, Krievijā un Eiropā, par valsts
atbalstu izglītībai un zinātnei jautājumos, kas saistīti ar uzturu.
Kursa uzdevumi: 1)Iepazīt Latvijas un ES tiesību aktu hierarhiju un reglamentējošās
jomas;
2)Veicināt izpratni par valsts pārvaldes institūciju , pašvaldību un nevalstisko lomu
veselīga uztura pieejamības nodrošināšanā Latvijas iedzīvotājiem;
3) Gūt priekšstatu par Latvijas dalību starptautiskās organizācijās, t.sk. Pasaules
Veselības organizācijā, kā arī par kompetento institūciju viedokļiem un rekomendācijām
uztura jautājumos;
4) iepazīties ar pieejamo izglītību uztura jomā Latvijā un citās Eiropas Savienības
dalībvalstīs, kā arī par Uztura speciālistu darba un tālākas izglītības iespējām;
5)padziļināt zināšanas par uzturzinātnes attīstību, galvenajiem uzturzinātnes attīstības
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Satura rādītājs veselības virziena pašnovērtējuma pielikumiem
2.6.3. (diplomu pielikumu paraugi), 2.6.5. (aptauju materiāli), 2.6.6. (citi
dokumenti pēc virziena vadītāja ieskatiem
1) Diplomu pielikuma paraugs APSP „Ārstniecība”

3

2) Diplomu pielikuma paraugs APSP „Ārstniecība” (mācību valoda – angļu)

10

3) Diplomu pielikuma paraugs BSP „Farmācija”

17

4) Diplomu pielikuma paraugs MSP „Farmācija”

22

5) Diplomu pielikuma paraugs PBSP „Māszinības”

27

6) Diplomu pielikuma paraugs MSP „Māszinības”

35

7) Diplomu pielikuma paraugs APSP „Medicīna”

40

8) Diplomu pielikuma paraugs BSP „Optometrija”

46

9) Diplomu pielikuma paraugs PMSP „Optometrija”

51

10) Diplomu pielikuma paraugs PBSP „Radiogrāfija”

56

11) Diplomu pielikuma paraugs MSP „Uzturzinātne”

64

12) Studējošo aptauju materiāli

71

13) Absolventu aptauju materiāli

113

14) Darba devēju aptauju materiāli un atsauksmes

122

15) Citi dokumenti pēc virziena vadītāja ieskatiem

153

1

Diplomu pielikumu paraugi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Aptauju materiāli
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2013./2014. ak.g. rudens semestra
aptaujas par kursiem
 Apskatīts katra kursa vidējais vērtējums + norādīts atbildējušo studentu īpatsvars
 Kursi apskatīti apkopoti par MF programmām
 Analīzē iekļauti tikai to kursu novērtējumi, kur piedalījušies vismaz 25% studentu, kas
ir reģistrējušies kursam

73

Ārstniecība 2.līm. APSP (28401)

II līmeņa Ārstniecības profesionālā studiju programma (28401), 2013.rudens sem.
Vidējais kursa novērtējums (7 - pilnīgi apmierināti, 6 - pārsvarā apmierināti, 5 - daļēji apmierināti, 4 - viduvējs novērtējums, 3 - drīzāk
neapmierināti, 2 - pārsvarā neapmierināti, 1 - pilnīgi neapmierināti)
7
6,8
6,6

6,95
6,82

90,00

83,33
6,7
68,75
6,62
64,71
64,29
6,55 6,54 6,54 6,51
57,89
6,43
6,76

6,4
40,34

6,2
6
5,8

%

80,00

71,43

60,00
57,89
57,69
6,39 6,36
52,78
6,33 6,32 6,31 6,3
50,00
6,2846,34
6,28 6,28 6,25
47,62
47,62
47,62
43,93
42,98
6,17 6,16 6,13
41,67
39,60
6,11 6,11 6,1 37,38
36,36
6,01 6 6
31,52
31,25
5,94
28,13
25,00
22,96
19,15
18,75

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00

12,50

5,6

10,00

5,4

0,00
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II līmeņa Ārstniecības profesionālā studiju programma (28401), 2014.pavasara sem.
Vidējais kursa novērtējums (7 - pilnīgi apmierināti, 6 - pārsvarā apmierināti, 5 - daļēji apmierināti, 4 - viduvējs
%
novērtējums, 3 - drīzāk neapmierināti, 2 - pārsvarā neapmierināti, 1 - pilnīgi neapmierināti)
6,81 6,8 6,7 6,69
7
6,52 6,42 6,38 6,36 6,35
62,22
61,76
6,25 6,16 6,11 6,07 6,06 6,05
59,09
6,01 5,96 5,95 5,92 5,91
5,79 5,78 5,76 5,68 5,67 5,64
5,57 5,5 5,38 5,37
6 54,55
5
4

33,03

3
2

45,00

41,67
29,63

30,43

34,82
30,00

20,6218,75
14,29

33,80

33,80
30,12

36,62

33,80

35,29 40,00
30,00

23,67
17,71

17,88
12,50

60,00
50,00

40,91

35,21
30,8629,49
28,21

70,00

20,00

13,40

1

10,00

0

0,00
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Farmācija BSP (28405)

76

77

Farmācija MSP (28406)

78

79

80

81

82

83

84

85

Aptaujas dati par ārvalstu studentu novērtējumu studijām LU Medicīnas
fakultātē, aizpildītas 68 anketas, studē – 116 studenti.
Aptaujas laiks - 2013.g.janv-mar

Aptaujāto studentu īpatsvars pa valstīm, N = 68
Australia; 2

Finland; 3

NA; 23

Germany; 25

Nepāla; 1
Japāna; 1
Sweden; 4
Russia; 1 Norway; 5

Greece; 2

Nigeria; 1
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Gaidītie iespaidi vs.reālā situācija LU MF
45
39,3

40
35

30,4
30
25
%

17,9

20
14,3

15
10

7,1

5,4
5

1,8

0

3,6
0,0

1,8

0
NA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vērtējuma atzīme 1-10
1 - ļoti slikti, 10-ļoti labi

procenti

Vērtējums kursu piedāvajumam LU MF
28,6

30,0

28,6

25,0
21,4
20,0
16,1
% 15,0
10,7
8,9

10,0

3,6

5,0

1,8
0,0

1,8
0,0

0,0
NA

1

2

3

4

5
proce…

6

7

8

9

10

Vērtējuma atzīme 110
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Vērtējums mācīšanas metodēm LU MF
40,0

37,5

35,0
28,6

30,0
25,0
17,9

% 20,0

17,9

15,0
10,0
5,4

7,1

5,4

5,0
0,0

0,0

0,0

NA

1

2

1,8

0,0
3

procenti

4

5

6

7

8

9

10

Vērtējuma atzīme 1-10
1-ļoti slikti, 10- ļoti labi
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Vērtējums lekciju kvalitātei LU MF
35,0

32,1

30,0

26,8

25,0

21,4

20,0
16,1

%
15,0

10,7
10,0
5,0

1,8

0,0

1,8

5,4

3,6

1,8

0,0
NA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vērtējuma atzīme 1-10
1-ļoti slikti, 10 -ļoti labi

procenti

Vērtējums studentu un pasniedzēju savstarpējām
attiecībām LU MF
40,0

35,7

35,0

33,9

30,0
25,0

21,4

% 20,0
15,0

10,7

10,0
5,0

7,1
1,8

0,0

1,8

3,6

3,6

3

4

1,8

0,0
NA

1

2

procenti

5

6

7

8

9

10

Vērtējuma atzīme 1-10
1 - loti slikti, 10 - ļoti labi
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Vērtējums studiju procesam LU MF
42,9

45,0
40,0

35,7

35,0
30,0
25,0
%

21,4

20,0
15,0
8,9

10,0
5,0

5,4
0,0

0,0

0,0

NA

1

2

1,8

1,8

3

4

3,6

0,0
5

6

7

8

proce…

9

10

Vērtējuma atzīme 1-10
1 - ļoti slikti, 10- ļoti labi

Vērtējums studiju materiālu pieejamībai LU MF
25,0
19,6

20,0

19,6

19,6

14,3

15,0

14,3

12,5

%

10,7
10,0

5,0

3,6

3,6

3,6
0,0

0,0
NA

1

2

3

4

procenti

5

6

7

8

9

10

Vērtējuma atzīme 1-10
1 - ļoti slikti, 10 - ļoti labi

90

Vērtējums attiecībām ar vietējiem studentiem LU MF
28,6

30,0
25,0
21,4
19,6

20,0
16,1
% 15,0

10,7
10,0

7,1

7,1
3,6

5,0

3,6

3,6

3

4

0,0
0,0
NA

1

2

5

6

7

8

9

10

Vērtējuma atzīme 1-10
1 - ļoti slikti, 10 - ļoti labi

proce…

Programmas koordinatora darba vērtējums
25,0

23,2
21,4

20,0

17,9

17,9

15,0
%
10,0

8,9

8,9

9

10

7,1
5,4

5,4

5,0

3,6
0,0

0,0
NA

1

2

3
procenti

4

5

6

7

8

Vērtējuma atzīme 1-10
1 - ļoti slikti, 10 - ļoti labi
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LU Studentu servisa darba vērtējums
45,0

41,1

40,0
35,0
30,0
25,0
%
15,0

12,5

10,0
5,0

19,6

17,9

20,0

12,5

7,1
1,8

0,0

1,8

1,8

2

3

5,4

0,0
NA

1

4

5

6

7

8

9

10

Vērtējuma atzīme 1-10
1 - ļoti slikti, 10 - ļoti labi

procenti

Ar cik lielu atzīmi jūs novērtētu iespēju
ieteikt citiem studēt LU MF?
30,0

28,6

28,6

25,0
proce…
20,0
14,3

% 15,0

12,5
8,9

10,0
7,1
5,4
5,0

7,1

5,4

3,6
0,0

0,0
NA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vērtējuma atzīme 1-10
1 - pilnība neieteiktu, 10 - ļoti ieteiktu
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Dear student!
The University of Latvia, Faculty of Medicine appreciates your choice to select the University of
Latvia for your studies. To make study process as efficient as possible, we would like to know your
opinion about your expectations before coming to study at the University of Latvia, study experience and
Your impressions and general conclusions of Your study period at the University of Latvia. The
completion of the questionnaire will take not more than 5 minutes. Your responses will be anonymous and
will be used to improve the study process of the University of Latvia, Faculty of Medicine.

1.

2.

Please,
1
evaluate the degree of your expectations before coming to study at the University of
Latvia with the ‘real’ situation, use from scale 1-10 (1 - not alike, 10 – very alike):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
What was different?

Please,
2
evaluate the degree of satisfaction of your study period, use from scale 1-10 (1 - not
acceptable, 10 – very good):
Course offer
1
2
3
What should be improved?

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

Teaching methodology
1
2
3
What should be improved?

Quality of the lectures
1
2
3
What should be improved?

Mutual relationship between students and lecturers
1
2
3
What should be improved?

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

Study process
1

2

3
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What should be improved?
TURN THE PAGE
Availability of study materials
1
2
3
What should be improved?

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

Attitude / Friendliness of local students
1
2
3
What should be improved?

4

Other (please, indicate and evaluate)

Evaluate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
How
3 would you evaluate the work of Foreign students coordinator of Faculty of Medicine?
3.
1
2
3
What should be improved?

4.

4

5

6

7

8

9

10

How
4 would you evaluate the work of Student Services at the University of Latvia (Main
building, Raina blvd.19)?
1
2
3
What should be improved?

4

5

6

7

8

9

10

Would You recommend to study at the University of Latvia your relatives or friends –
please, use scale 1-10 (1 - not recommend, 10 – strongly recommend):
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Home country:
You are:
Full-time student

Exchange student

THANK YOU!
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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Medicīna” studiju
rezultātu novērtējums
Latvijas Universitātes rezidentūras studiju rezultātu novērtējums balstoties uz MK 2011. gada 30.
augusta noteikumu Nr. 685 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi” 11.5.3.1.,
11.5.3.2., 11.5.3.3. apakšpunktiem.
Tā kā rezidenta anketai par pasniedzēju nebija obligāta prasība norādīt studējošā vārdu, cerot uz
atklātāku vērtējumu, tad izvērtējums pa studiju gadiem un programmām nevar būt korekts, kaut arī
lielākā daļa rezidentu savus personas datus ir norādījuši. Latvijas Universitātes rezidentūras attīstības
programmā kopumā ir saņemtas 268 anketas no rezidentiem un 134 no pasniedzējiem.
Vērtējot anketas par pasniedzējiem, iegūtie dati:
Medicīnisko zināšanu nodošana

0%
3%
7%
pilnīgi nepiekrītu
27%

nepiekrītu
nevaru izlemt
piekrītu
pilnīgi piekrītu

63%

Punktualitāte un pieejamība

0%

5%
pilnīgi nepiekrītu

4%
26%
65%

nepiekrītu
nevaru izlemt
piekrītu
pilnīgi piekrītu
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Ārsta cilvēciskā īpašības

1%

4%
pilnīgi nepiekrītu

5%
18%

nepiekrītu
nevaru izlemt

72%

piekrītu
pilnīgi piekrītu

Ārsta pedagoģiskās iemaņas

1%

5%
pilnīgi nepiekrītu

9%
22%
63%

nepiekrītu
nevaru izlemt
piekrītu
pilnīgi piekrītu
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Ārsts sniedza kvalitatīvu apmācību cikla laikā

0%

6%

pilnīgi nepiekrītu

5%
25%

nepiekrītu
nevaru izlemt

64%

piekrītu
pilnīgi piekrītu

Kopumā ārsts cikla laikā sniedza teicamu apmācošo darbu

1% 4%
pilnīgi nepiekrītu

10%

nepiekrītu

26%

59%

nevaru izlemt
piekrītu
pilnīgi piekrītu

Klīniskā bāzē bija laba iespēja izpildīt studiju programmas
prasības

0% 2% 1%
37%
60%

pilnīgi nepiekrītu
nepiekrītu
nevaru izlemt
piekrītu
pilnīgi piekrītu
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Visos augstākminētajos attēlos redzams kopējais pasniedzēju izvērtējums. Jāatzīst, ka ņemot vērā
programmu atšķirību kursu daudzumā un ilgumā, lielākā daļa ārstu un saņēmuši vērtējumu no 1-3
rezidentiem. Šāds neliels respondentu skaits var sniegt tikai tendences atbilstošā jautājuma vai
raksturojošā punkta vērtējumā. Vēl jo vairāk, ja viena apmācībā iesaistītā ārsta raksturojums no vairāku
rezidentu puses ir diametrāli pretējs, tad jādomā, ka raksturojumu ietekmējušas saskarsmes problēmas vai
personības īpatnības, kā arī nevar noliegt formālu anketu aizpildīšanu.
Augstāku un arī vienveidīgāku novērtējumu saņēmuši ārsti, kuri iesaistīti tādu specialitāšu kā
ķirurģija, traumatoloģija un ortopēdija, anestezioloģija un reanimatoloģija apguvē, kas liek domāt, ka
rezidenti vairāk noslogoti ikdienas darbā un mazāk pievērš uzmanību pašam apmācības procesam. Turklāt
šo specialitāšu rezidenti ilgstoši ir kopā ar saviem pasniedzējiem un apmācīt tiesīgajiem ārstiem,
vecākajos kursos kļūstot par vienas komandas locekļiem nodaļas vai klīnikas mērogā.
Svarīgu informāciju sniedz rezidentu sniegtie komentāri.
Izanalizējot iegūto informāciju, iespējams izdalīt būtiskākās problēmas rezidentūras studiju
procesā, kas netieši skar arī pasniedzēju darba kvalitāti:
-stacionāra nodaļas arvien mazāk atbilst sākotnēji definētajam nodaļas profilam. Krasi pieaudzis to
pacientu skaits, kuri tiek stacionēti galēji smagā veselības stāvoklī, ar vairākām hroniskām saslimšanām,
un, kuri nonāk nodaļās pēc brīvo vietu principa (tas īpaši attiecināms uz iekšķīgo slimību nodaļām);
-ārstu lielais noslogojums, lai paspētu paveikt darbu vairākās darba vietās, ierobežo laiku darbam
ar rezidentu;
-noteikta valsts budžeta finansējuma apstākļos, samazinājusies plānveida ķirurģiskā aktivitāte, tas,
savukārt, nosaka rezidenta praktisko iemaņu apguves ierobežojumus. Ja operējošām specialitātēm ir
būtiski apgūt profesionālās iemaņas sākot no vienkāršākā uz sarežģītāko, tad šobrīd pārsvarā dominē akūtā
operatīvā ķirurģija, komplicētas ķirurģiskas un onkoloģiskas saslimšanas;
-ambulatorā pacientu aprūpē būtiska nozīme ir piešķirtajām valsts finansējuma kvotām. Tiklīdz tās
attiecīgajā laika periodā tiek iztērētas, ambulatoro pieņemšanu skaits būtiski samazinās, bet tas ir process,
kuru rezidentu rotāciju ciklus plānojot, nevar paredzēt;
-atsevišķi ārsti ir savus pienākumus uzticējuši rezidentiem, kas nekādā gadījumā nav akceptējams
no augstskolas puses. Vecāko kursu rezidenti var sniegt atsevišķus padomus savas kompetences līmenī,
bet atbildību par rezidenta apmācību jāuzņemas tikai un vienīgi kvalificētam speciālistam;
-būtiska loma ir apmācīttiesīgā ārsta saskarsmes prasmes līmenim darbā ar rezidentu, kas ne
vienmēr ir tieši proporcionāls ārsta pieredzei, kompetencei un zināšanām;
-krasi atšķirīga vērtējuma saņemšana par pasniedzēju, liecina par salīdzinošu augstu subjektīvā
faktora lomu pasniedzēja vērtēšanā.
Pozitīvi tiek vērtēti tie ārsti, kuri uzdod pašiem rezidentiem iepazīties ar jaunāko zinātnisko
literatūru un pēc tam to pārrunā, analizē, sasaistot ar praktisko darbu, spēj dot rezidentam papildus
materiālus tēmas apguvei.

Rezidenta aptaujas anketas paraugs
Cienījamais, rezident!
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Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte novērtē Tavu izvēli ārsta grādu iegūt Latvijas
Universitātē. Lai padarītu studiju procesu pēc iespējas efektīvāku, mēs vēlētos noskaidrot tavu viedokli par
gaidīto pirms studiju uzsākšanas, studiju pieredzi un iespaidus, vispārējus secinājumus par savu studiju
periodu LU Medicīnas fakultātē. Anketu aizpildi, atzīmējot savu vērtējumu ar krustiņu vai aplīti. Tavas
atbildes būs anonīmas un tiks izmantotas, lai uzlabotu studiju procesu LU Medicīnas fakultātē.
Kurā gadā absolvēji LU Medicīnas fakultāti ?
Pašreiz esi

1.

2.

1.-2. gada rezidents 3.- 6. gada rezidents

gadā
Sertificēts ārsts

Lūdzu,
1
novērtē to, ko gaidīji pirms uzsāki studijas LU Medicīnas fakultātē, salīdzinot ar
„īsto” situāciju, izmanto skalu no 1 līdz 10 (1 – ļoti slikti, 10 – ļoti labi):
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Kas atšķīrās?
Lūdzu,
2
novērtē sava studiju perioda apmierinātības līmeni, izmantojot skalu no 1-10 (1 – nav
pieņemams, 10 – ļoti labi):
Kursu piedāvājums
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Kas būtu jāuzlabo?
Mācīšanas metodoloģija
1
2
Kas būtu jāuzlabo?

3

4

5

6

7

8

9 10

Lekciju kvalitāte
1
2
Kas būtu jāuzlabo?

3

4

5

6

7

8

9 10

Studentu un pasniedzēju savstarpējās attiecības
1
2
3
4
5
6
Kas būtu jāuzlabo?

7

8

9 10

Studiju process
1
2
Kas būtu jāuzlabo?

7

8

9 10

3

4

5

6

Studiju materiālu pieejamība
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1
2
Kas būtu jāuzlabo?

3

3

4

5

6

7

8

9 10

Lūdzu novērtēt dažādos studiju kursos apgūto zināšanu pielietojumu tavā praksē

3.
Ķīmija

1

2

3

4

5

6

7

8

Fizika

1

2

3

4

5

6

7

8

Latīņu valoda

1

2

3

4
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Klīniskās prakses
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0

1

Tavs ieteikums!

4.

Kā4 Tu novērtētu studiju programmas lietveža darbu?
1
2
3
4
5
6
Kas būtu jāuzlabo?

7

8

9 10

5.

Kā5 Tu novērtētu Studentu servisa darbu?
1
2
3
4
Kas būtu jāuzlabo?

7

8

9 10

6.

5

6

Vai
6 Tu rekomendētu studijas LU Medicīnas fakultātē saviem draugiem vai radiem?
Lūdzu, izmanto skalu no 1-10, kur 1 – nerekomendētu, 10 – noteikti rekomendētu):
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Citi komentāri

PALDIES!
Pasniedzēja novērtēšanas anketa
Rezidenta vārds, uzvārds _________________________________________________________
Pasniedzēja vārds, uzvārds_________________________________________________________
Rezidentūra, gads

_________________________________________________________

Rotācijas cikls

_________________________________________________________

Rotācijas vieta

_________________________________________________________

Novērtēšanas laiks

_________________________________________________________

Medicīnisko zināšanu nodošana
Apmācošais ārsts teicami nodod zināšanas medicīnā:
Pilnīgi
Nepiekrītu
Nevaru izlemt
nepiekrītu
O
O
O

Piekrītu

Punktualitāte un pieejamība
Apmācošais ārsts bija darbā punktuāls un viegli pieejams:
Pilnīgi
Nepiekrītu
Nevaru izlemt
nepiekrītu
O
O
O

Piekrītu

O

O

Pilnīgi piekrītu


Pilnīgi piekrītu
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Cilvēciskās īpašības
Apmācošais ārsts bija man labs piemērs koleģiālam kontaktam:
Pilnīgi
Nepiekrītu
Nevaru izlemt
nepiekrītu
O
O
O

Piekrītu

Pedagoģiskās iemaņas
Apmācošais ārsts aktīvi iesaistījās apmācības procesā
Pilnīgi
Nepiekrītu
Nevaru izlemt
nepiekrītu
O
O
O

Piekrītu

Apmācošais ārsts sniedza kvalitatīvu apmācību cikla laikā
Pilnīgi
Nepiekrītu
Nevaru izlemt
nepiekrītu
O
O
O
Kopumā
Mans apmācošais ārsts cikla laikā veica teicamu apmācošo darbu:
Pilnīgi
Nepiekrītu
Nevaru izlemt
nepiekrītu
O
O
O

O

O
Piekrītu
O

Piekrītu
O

Klīniskajā bāzē bija laba iespēja pilnībā izpildīt studiju programmas prasības
Pilnīgi
Nepiekrītu
Nevaru izlemt
Piekrītu
nepiekrītu
O
O
O
O

Pilnīgi piekrītu


Pilnīgi piekrītu

Pilnīgi piekrītu


Pilnīgi piekrītu

Pilnīgi piekrītu


Komentāri _____________________________________________

Anketu var aizpildīt elektroniski un nosūtīt uz adresi: anda.pozarnova@lu.lv
Rezidenta novērtēšanas anketa
Pasniedzēja vārds, uzvārds ___________________________________________________________
Rezidenta vārds, uzvārds

___________________________________________________________

Pasniedzēja amats

ārsts

Rezidentūra, gads

__________________________________________, _____. studiju gads

Rotācijas cikls

___________________________________________________________

Rotācijas vieta

___________________________________________________________

Novērtēšanas laiks

___________________________________________________________

Vērtējot rezidenta sniegumu, novērtējiet rezidenta zināšanas, prasmes, attieksmi.
Katra sadaļa, kam jāpievērš uzmanība vai vērtēta ar 4 punktiem vai mazāk, lūdzu komentēt un ja iespējams ieteikt rekomendācijas. Lūdzu arī komentēt, ja
novērtējums ir augsts (9 punkti).

Zināšanas medicīnā:
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Vājas zināšanas pamata un klīniskās disciplīnās, minimāla
interese mācīties

1

2

3

4

5

O

O

O

O

O

Teicamas zināšanas pamata un klīniskās disciplīnās,
zinātkārs. Labi izprot slimību mehānismu, komplicētus
gadījumus.
6
7
8
9 Nevaru novērtēt

O

O

O

O

O

Komentāri _________________________________________________________
___________________________________________________________________
Diagnostiskās iemaņas:
Bieži nespēj saistīt medicīniskos datus ar klīnisko ainu, izvērtēt
alternatīvas, zināšanas un prasmes. Bieži nepamatoti lieto
diagnostiskos izmeklējumus un ārstēšanu. neizlēmīgs grūtās
medicīniskās situācijās. Ārstē vairāk izmeklēšanas datus nekā
pacientu. Neņem vērā pacienta intereses.

1

2

3

4

5

Regulāri integrē medicīniskos datus un klīnisko ainu, apsver
alternatīvas, saprot zināšanu ierobežojumus, apsver izmaksas,
riskus un ieguvumus. Prātīgi lieto diagnostiskās un ārstēšanas
procedūras. Izlēmīgs, patērē adekvātu laiku atbilstoši problēmas
sarežģītībai. Vienmēr veic lēmumu balstoties uz klīniskajiem
pierādījumiem, loģiku un pacientu vēlmēm.
Nav bijusi saskarsme
6
7
8
9

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Komentāri _________________________________________________________
___________________________________________________________________
Pacientu iztaujāšana:
Nepilnīga, neloģiska, virspusēja un nav vērsta uz pacienta
problēmām.

1

2

3

4

5

O

O

O

O

O

Vienmēr precīza, loģiska, uzticama, efektīva. Nodrošina plašu
informāciju par pacientu
Nav bijusi saskarsme
6
7
8
9

O

O

O

O

O

Komentāri ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Klīniskā izmeklēšana:
Nepilnīga, neakurāta, pavirša, neuzticama, nav vērsta uz
pacienta problēmām.

1

2

3

4

5

O

O

O

O

O

Vienmēr precīza, loģiska, pilnīga, mērķtiecīga un efektīva.
Nodrošina plašu informāciju par pacientu.
Nav bijusi saskarsme
6
7
8
9

O

O

O

O

O

Komentāri ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Praktiskās iemaņas:
Nemākulīgs, paviršs. Bieži nenovērtē pacientu, risku, trauksmi
un komfortu.

1

2

3

4

5

O

O

O

O

O

Lietpratīgs un rūpīgs. Mazina riskus un pacienta diskomfortu.
Izskaidro pacientiem procedūru mērķus.
Nav bijusi saskarsme
6
7
8
9

O

O

O

O

O

Komentāri _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Profesionālisms:
Nepauž respektu, līdzjūtību pret pacientu. Pašnekritiskums,
noliedz savas kļūdas, neņem vērā pacienta, piederīgo, kolēģu
vēlmes.

1

2

3

4

5

Vienmēr pauž respektu, līdzjūtību, godīgumu. Paškritisks, atzīst
un vēlas analizēt savas kļūdas. Ņem vērā pacienta, piederīgo,
kolēģu vēlmes.
Nav bijusi saskarsme
6
7
8
9
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O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Komentāri ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Paškritiskums un spēja pilnveidoties:
Nespēj veikt sevis novērtēšanu, nav paškritisks.
Neizrāda iniciatīvu. Pretojas vai ignorē novērtējumu.

1

2

3

4

5

O

O

O

O

O

Pastāvīgi izvērtē savu sniegumu, izmanto novērtējumu,
lai uzlabotu savu sniegumu.
Nav bijusi saskarsme
6
7
8
9

O

O

O

O

O

Komentāri
________________________________________________________________________________

Komunikācijas spējas:
Nespēj nodibināt pat minimālu kontaktu ar
pacientu un viņa piederīgajiem. Nespēj ieklausīties un
sarunāties ar pacientu un kolēģiem. Nesniedz padomus
pacientam un viņa piederīgajiem.

1

2

3

4

5

O

O

O

O

O

Efektīvi nodibina kontaktu ar pacientu, viņa piederīgajiem un
kolēģiem. Demonstrē labas attiecību veidošanas prasmes, ko veido
klausoties un sarunājoties. Izglīto un konsultē pacientu, viņa piederīgos
un kolēģus.
Nav bijusi saskarsme
6
7
8
9

O

O

O

O

O

Komentāri _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Novērtējums kopumā:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Komentāri ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Anketu var aizpildīt elektroniski un nosūtīt uz adresi: anda.pozarnova@lu.lv

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības” studējošo aptaujas
rezultāti
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Studiju kursu piedāvājumu studiju programmā studenti vērtē kā labu, arī studiju programmā piedāvāto
studiju kursu saturs vērtēts starp labi un ļoti labi. Labu vērtējumu studenti izteikuši arī par studiju kursu
izvēles iespējām. Studentiem ir labas iespējas studiju programmas ietvaros attīstīt pētnieciskās/
profesionālās prasmes un iemaņas. Ļoti pozitīvi vērtējamas studentu iegūtās prasmes efektīvi pielietot
informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai, kā arī izvērtēt un analizēt
informāciju, taču vairāk būtu ieteicams programmas realizācijas gaitā turpmāk pievērst lielāku uzmanību,
lai attīstītu studentiem pielietot iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot
viedokli. Labi novērtēts no studentu puses ir studiju procesa un nodarbību plānojums pa nedēļas dienām,
kas piemērots tieši prakstizējošām māsām, lai darbu veiksmīgi varētu apvienot ar studijām. Labi vērtēta
fakultātes personāla attieksme pret studentiem, kas norāda uz veiksmīgu atgriezeniskās saiknes veidošanu
ar studējošiem. Pozitīvi vērtēta arī fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā, kā arī
informācijas iegūšanas iespējas studējošajiem par studiju procesu fakultātē. Aptaujā sniegts pozitīvs
vērtējums studiju izvēlei tieši Latvijas Universitātē. Kopējais studentu vērtējums ir pozitīvs.

Bakalaura studiju programmas „Optometrija” studējošo aptaujas rezultāti
Lai iegūtu neatkarīgu studiju procesā iesaistīto personu vērtējumu mācību procesa kvalitātei, ik semestri
tiek veikta studentu aptauja. Šajā aptaujā studentiem tiek lūgts novērtēt studiju kursa un pasniedzēja darba
kvalitāti, atzīmējot vērtējumu 10 baļļu sistēmā.
Studentu aptaujas rezultāti par studiju kursiem, liecina par studiju programmu atbilstību izvirzītajam
mērķim. Aptaujātie apstiprina to, ka programmu saturs nodrošina iespējas iegūt atbilstošos akadēmiskos
grādus un profesionālo kvalifikāciju. Taču studentu viedoklis un ieteikumi liecina arī par nepieciešamību
pilnveidot programmu saturu, veikt daļēju studiju procesa reorganizāciju, lai arī turpmākajos gados varētu
uzturēt nepieciešamo prasību līmeni un nodrošinātu tālāko progresu.
Izvērtējot aptaujas par studiju kursiem rezultātus ir novērojams, ka studiju kursu reitingā vadošās vietas
ieņem studiju kursi, kuri ir tieši saistīti ar optometrijas specialitāti un zināšanu praktisko pielietojumu.
Studenti atzīmē, ka kursu apgūšanu ievērojami atvieglo praktiskie darbi. Liela nozīme studiju kursu
popularitātē ir arī pasniedzēja profesionālajai kompetencei. Studentu ieteikums, palielināt praktisko darbu
apjomu pilnībā saskan arī ar mācību spēku uzskatiem, taču virknē gadījumu fizisko iekārtu iegāde nav
bijusi iespējama ierobežotā nodaļas budžeta dēļ. Pavisam kopā šā semestra bakalaura studentu aptaujā
piedalījās 32 studenti.

Profesionālā maģistra studiju programmas „Optometrija” studējošo aptaujas rezultāti un analīze
Lai iegūtu neatkarīgu studiju procesā iesaistīto personu vērtējumu mācību procesa kvalitātei, ik
semestri tiek veikta studentu aptauja. Šajā aptaujā studentiem tiek lūgts novērtēt studiju kursa un
pasniedzēja darba kvalitāti, atzīmējot vērtējumu 10 baļļu sistēmā.
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Studentu aptaujas rezultāti par studiju kursiem, liecina par studiju programmu atbilstību
izvirzītajam mērķim. Aptaujātie apstiprina to, ka programmu saturs nodrošina iespējas iegūt atbilstošos
akadēmiskos grādus un profesionālo kvalifikāciju. Taču studentu viedoklis un ieteikumi liecina arī par
nepieciešamību pilnveidot programmu saturu, studiju procesa reorganizāciju un praktisko realizāciju, lai
arī turpmākajos gados varētu uzturēt nepieciešamo prasību līmeni un nodrošinātu tālāko progresu.
Izvērtējot aptaujas par studiju kursiem rezultātus ir novērojams, ka studiju kursu reitingā vadošās vietas
ieņem studiju kursi, kuri ir tieši saistīti ar optometrijas specialitāti un zināšanu praktisko pielietojumu.
Studenti atzīmē, ka kursu apgūšanu ievērojami atvieglo praktiskie darbi ar iekārtām (piem., Acu kustības,
Optometriskie instrumenti, Redzes elektrofizioloģija). Liela nozīme studiju kursu popularitātē ir arī
pasniedzēja profesionālajai kompetencei. Studentu ieteikums, palielināt praktisko darbu apjomu pilnībā
saskan arī ar mācību spēku uzskatiem, taču virknē gadījumu fizisko iekārtu iegāde nav bijusi iespējama
ierobežotā nodaļas budžeta dēļ. Taču palielināts apjoms praktiskās pieredzes iegūšanai klīnikās,
galvenokārt ir saistīts tikai ar nodarbību plānošanu un tehniski nelielām papildus izmaksām darba algu
fondā. Tāpēc šo ieteikumu var realizēt vieglāk un ieviest daudz īsākos termiņos. Pavisam kopā šā semestra
maģistra studentu aptaujā piedalījās 44 studenti.
Studiju programmas “ Uzturzinātne”
Aptaujas anketa par 1. semestri (2013./2014.akad.g.)
Pēc katra studiju semestra tiek veikta maģistrantu aptauja saskaņā ar aptaujas anketām, kuras ir
sagatavotas un apspriestas starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju programmas „Uzturzinātne”
Programmas padomē (padomi veido atbildīgie docētāji par programmas realizāciju no katras augstskolas
un programmas direktore). Studējošo anketēšanai katram semestrim ir sagatavota sava anketa.
Aptaujas mērķis:
Noskaidrot maģistrantu viedokli par
-studiju programmas 1. semestrī apgūto A kursu un izvēles B kursu saturu,
- kursos ietverto tematiku lietderīgumu uztura un veselības jautājumu zinātniskā izvērtēšanā
(pamatojoties uz savu pašreizējo zināšanu bāzes),
- studiju procesā iesaistīto mācībspēku darbu (ņemot vērā pasniedzēju attieksmi pret mācāmo
priekšmetu, pret studentiem, par izklāstāmā materiāla atbilstību mūsdienu prasībām u.c.).
1. Vai iespēja apgūt programmas A kursus papildināja un nostiprināja iepriekšējās zināšanas,
vai deva jums pilnīgi jaunas zināšanas kursa programmā ietvertajos jautājumos. Atzīmējiet ar X savu
vērtējumu.

kursi

Papildināja
un
nostiprināja

Daļēji
deva
pilnīgi jaunas
zināšanas

Pilnīgi
deva
jaunas
zināšanas

Nepapildināja

*

1. Uzturpolitika un uzturzinātne
- uzturpolitika (I.Šmate,VM
dep.vadītāja)
- uzturzinātne (doc. Z.Zariņš)
2.
Uztures
un
vielmaiņas
novērtēšana(doc.G.Selga)
3. Pārtikas ķīmija (atb.I.Jākobsone)
-pārtikas analīzes metodes
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(hromatogrāfija,u.c.) (prof.A.Vīksna,
as.prof.P.Mekšs)
- organisko savienojumu uzbūves
pamati
- pārtikas produktu pamatsastāvdaļas
- pārtikas piedevas
- pārtikas piesārņojums
4. Pārtikas produktu uzturvērtība
praktiskās
nodarbības
PVD
(atb.I.Jākobsone)
- praktiskās nodarbības Bioloģijas
institūtā (lab.vad.N.Bērziņa)
5. Cilvēka bioķīmija un molekulārā
bioloģija (doc.A.Vīgants)
6. Fizioloģisko funkciju regulācija
cilvēka organismā
(as.prof.L.Ozoliņ-Moll,prof. J.Aivars)
- teorētiskie jautājumi
- laboratorijas darbi

*

* - mācībspēku darba novērtējums, ņemot vērā pasniedzēja attieksmi pret mācāmo priekšmetu,
pret studentiem, par izklāstāmā materiāla atbilstību mūsdienu prasībām u.c., lūdzam Jūsu vērtējumu pēc
10 punktu skalas (“0”-neapmierinoši, “10”-izcili).
2. Vai 1. semestrī piedāvātie B kursi(izlīdzinošie kursi) deva iespēju izvēlēties tos kursus, kuros
ietverto tematiku Jūs nebijāt apguvuši iepriekšējā izglītībā. Ierakstiet kursam “izvēlējos” ar X un dodiet
savu vērtējumu tematikai un kursa realizēšanas veidam.
Izvēlējos/
(jo
interesēja, u. c.)

kursi

Apmierināja
pilnīgi

Apmierināja
daļēji

Jūsu priekšlikumi

*

1. Pārtikas mikrobioloģija
(V.Nikolajeva)
2. Uztura bagātinātāji un
pārtikas piedevas
(as.prof.I.Jākobsone,
prof.V.Kreicbergs)
3. Svešvaloda (Pasn. I.Ruža)
4.Dzeramais
ūdens
(prof.S.Pastare, pasn. R.Gigale)
5. Cilvēka anatomija
(prof.G.Knipše)

* skatīt 1.tabulu
3. Vai Jūs apmierināja saskaņā ar studiju programmu 1. semestrī apgūstamie kursi kopumā.
Lūdzam Jūs apvilkt aplīti ciparam, kurš atbilst Jūsu vērtējumam pēc 10 punktu skalas (“0” neapmierinoši,
“10” izcili).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

(ja Jūsu vērtējums “6” un mazāk, tad pamatojiet)
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..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Kā vērtējat studiju procesā iesaistīto mācībspēku darbu kopumā, ņemot vērā pasniedzēja
attieksmi pret mācāmo priekšmetu, pret studentiem, par izklāstāmā materiāla atbilstību mūsdienu
prasībām u.c.
Lūdzam Jūs apvilkt aplīti ciparam, kurš atbilst Jūsu vērtējumam pēc 10 punktu skalas (“0”
neapmierinoši, “10” izcili).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

(ja Jūsu vērtējums “6” un mazāk, tad pamatojiet)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5. Kas Jums visvairāk patika studiju laikā (kursos ietverto tematiku lietderīgums, uztura un
veselības jautājumu zinātniskā izvērtēšanā, studiju procesā iesaistīto mācībspēku darbs (ņemot vērā
pasniedzēju attieksmi pret mācāmo priekšmetu, pret studentiem, par izklāstāmā materiāla atbilstību
mūsdienu prasībām) u.c.
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
6. Kas Jums visvairāk nepatika studiju laikā (kursos ietverto tematiku lietderīgums, uztura un
veselības jautājumu zinātniskā izvērtēšanā, studiju procesā iesaistīto mācībspēku darbs (ņemot vērā
pasniedzēju attieksmi pret mācāmo priekšmetu, pret studentiem, par izklāstāmā materiāla atbilstību
mūsdienu prasībām) u.c.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Kā Jūs prognozējat, vai iegūtās zināšanas (kā arī tās zināšanas, kuras saskaņā ar programmas
tematiku apgūsiet turpmāk), atvieglos un uzlabos Jūsu profesionālo pienākumu veikšanu, vai pavērs
plašākas Jūsu karjeras iespējas?
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
8. Augstskolu mācībspēki Jūsu zināšanu pārbaudei izmantoja dažādas zināšanu pārbaudes formas,
kuru izvēli no pasniedzēja viedokļa noteica Jūsu priekšzināšanas priekšmetā. Iespēja nostiprināt apgūto
materiālu, iespēja mudināt Jūs sistemātiski mācīties, studentu skaits grupā u.c. apsvērumi. Kuras no
pārbaudes formām, pēc Jūsu domām, ir uzskatāmas par vispiemērotākajām:
 kursu noslēdzot vienu reizi tests
 referātu rakstīšana, ar tam sekojošu diskusiju grupā
 nākošajā nodarbībā tests par iepriekšējās lekcijas tematiku
 noslēdzot tematu tests, kura rezultātus individuāli izdiskutē
 pēc praktiskiem darbiem tests par praktisko darbu un tā teorētisko pamatojumu
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9. Vai jautājumi pārbaudījumā (testā) atbilda kursā izskatītajām tēmām un Jūsu zināšanām par
attiecīgo tematiku? Atzīmējiet ar X.
nepilnīgi
daļēji
pilnībā
10. Cik % no nodarbībām Jūs apmeklējāt? Atzīmējiet ar X.
0-30%
30-65%
65-85%

85-100%

11. Vai Jūs esiet informēti par „Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrību” ? Vai vēlēsieties
turpināt tālākizglītību biedrības ietvaros?
Paldies par mūsu kopdarba novērtējumu!
Programmas „Uzturzinātne” direktore I.Jākobsone.
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Studiju programmas “ Uzturzinātne”
Aptaujas anketa par 2. semestri 2013./2014.ak.g.

-

Aptaujas mērķis:
Noskaidrot maģistrantu viedokli par
studiju programmas 2. semestrī apgūto A kursu un izvēles B kursu saturu,
kursos ietverto tematiku lietderīgumu uztura un veselības jautājumu zinātniskā izvērtēšanā
(pamatojoties uz savu pašreizējo zināšanu bāzes),
studiju procesā iesaistīto mācībspēku darbu (ņemot vērā pasniedzēju attieksmi pret mācāmo
priekšmetu, pret studentiem, par izklāstāmā materiāla atbilstību mūsdienu prasībām u.c.).
1. Vai iespēja apgūt programmas A kursus papildināja un nostiprināja iepriekšējās zināšanas,
vai deva jums pilnīgi jaunas zināšanas kursa programmā ietvertajos jautājumos. Atzīmējiet ar X savu
vērtējumu 1.tabulā.
1.Tabula
kursi

Papildināja
nostiprināja

un

Daļēji deva pilnīgi
jaunas zināšanas

Pilnīgi
deva
jaunas zināšanas

Nepapildināja

*

A3
Pārtikas
produktu
ražošanas pamati
Pārtikas produktu
tehnoloģija
(as.prof.I.Ciproviča,
prof.D.Kārkliņa)
Jaunā pārtika un ģenētiski
modificētie organismi
(prof.D.Kārkliņa,
prof.I.Muižnieks)
Pārtika un uztura kvalitāte
(A.Blija)
A5 Uzturs cilvēka mūža laikā
Uztura regulācijas
pamatprincipi sievietēm
dažādos dzīves
periodos(Dr.I.Rezeberga)
Uzturs gados veciem
cilvēkiem (Dr.D.Zepa)
Uzturs un mutes veselība
(Dr.doc.G.Selga)
Uzturs fiziskā un garīgā
slodzē (prof.I.M.Rubana)
Bērnu un pusaudžu uzturs
(prof.I.Rumba-Rozenfelde)

* - mācībspēku darba novērtējums, ņemot vērā pasniedzēja attieksmi pret mācāmo priekšmetu,
pret studentiem, par izklāstāmā materiāla atbilstību mūsdienu prasībām u.c., lūdzam Jūsu vērtējumu pēc
10 punktu skalas (“0”-neapmierinoši, “10”-izcili).
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2. Vai 2. semestrī piedāvātie B kursi deva iespēju izvēlēties tos kursus, kuros ietverto tematiku Jūs
nebijāt apguvuši iepriekšējā izglītībā. Ierakstiet kursam “izvēlējos” ar X un dodiet savu vērtējumu
tematikai un kursa realizēšanas veidam 2.tabulā.
2.tabula
Izvēlējos/
(jo
interesēja, u. c.)

kursi

Apmierināja pilnīgi

Apmierināja
daļēji

Jūsu
priekšlikumi

*

1. Sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumu ražošanas
organizācija (prof.M.Ruciņš)
2. Patērētājs un pārtikas
mārketings(A.Melngaile,PVD)
3. Pārtikas produktu iesaiņošana
4. Bioloģiskās lauksaimniecības
pārtikas produkti
(as.prof.I.Ciproviča)
5. Uztura nepanesamība un alerģijas
(Dr.doc.M.Bukovskis)
6. Uztura uzņemšanas un ķermeņa
svara neirobioloģija
(prof.J.A.Sīpols)
7. Metabolais sindroms un
medicīniskā uztura terapijas
pamatprincipi (prof.R.Ligere)

* skatīt 1.tabulu
3. Vai Jūs apmierināja saskaņā ar studiju programmu 2. semestrī apgūstamie kursi kopumā.
Lūdzam Jūs apvilkt aplīti ciparam, kurš atbilst Jūsu vērtējumam pēc 10 punktu skalas (“0” neapmierinoši,
“10” izcili).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

Lūdzu pamatojiet savu vērtējumu!
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Kā vērtējat studiju procesā iesaistīto mācībspēku darbu kopumā, ņemot vērā pasniedzēja
attieksmi pret mācāmo priekšmetu, pret studentiem, par izklāstāmā materiāla atbilstību mūsdienu
prasībām u.c.
Lūdzam Jūs apvilkt aplīti ciparam, kurš atbilst Jūsu vērtējumam pēc 10 punktu skalas (“0”
neapmierinoši, “10” izcili).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

Lūdzu pamatojiet savu vērtējumu!
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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5. Kas Jums visvairāk patika studiju laikā?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. Kas Jums visvairāk nepatika studiju laikā?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Kā Jūs prognozējat, vai iegūtās zināšanas (kā arī tās zināšanas, kuras saskaņā ar programmas
tematiku apgūsiet turpmāk) atvieglos un uzlabos Jūsu profesionālo pienākumu veikšanu, vai pavērs
plašākas Jūsu karjeras iespējas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. Augstskolu mācībspēki Jūsu zināšanu pārbaudei izmantoja dažādas zināšanu pārbaudes formas,
kuru izvēli no pasniedzēja viedokļa noteica Jūsu priekšzināšanas priekšmetā. Iespēja nostiprināt apgūto
materiālu, iespēja mudināt Jūs sistemātiski mācīties, studentu skaits grupā u.c. apsvērumi. Kuras no
pārbaudes formām, pēc Jūsu domām, ir uzskatāmas par vispiemērotākajām:
 kursu noslēdzot vienu reizi tests
 referātu rakstīšana, ar tam sekojošu diskusiju grupā
 nākošajā nodarbībā tests par iepriekšējās lekcijas tematiku
 noslēdzot tematu tests, kura rezultātus individuāli izdiskutē
 pēc praktiskiem darbiem tests par praktisko darbu un tā teorētisko pamatojumu
9. Vai jautājumi pārbaudījumā (testā) atbilda kursā izskatītajām tēmām un Jūsu zināšanām par
attiecīgo tematiku? At zīmējiet ar X.
nepilnīgi
daļēji
pilnībā
10. Cik % no nodarbībām Jūs apmeklējāt? Atzīmējiet ar X.
0-30%
30-65%
65-85%

85-100%

11. Kā Jūs vērtējiet „Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrības” izveidi. Vai vēlēsieties turpināt
tālākizglītību biedrības ietvaros?
Paldies par mūsu kopdarba novērtējumu!
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Studiju programmas “ Uzturzinātne”
Aptaujas anketa par 3. semestri (2013./2014. akad.g.)
Aptaujas mērķis:
Noskaidrot maģistrantu viedokli par
- studiju programmas 3. semestrī apgūto A kursu un izvēles B kursu saturu,
- kursos ietverto tematiku lietderīgumu uztura un veselības jautājumu zinātniskā izvērtēšanā
(pamatojoties uz savu pašreizējo zināšanu bāzes),
- studiju procesā iesaistīto mācībspēku darbu (ņemot vērā pasniedzēju attieksmi pret mācāmo
priekšmetu, pret studentiem, par izklāstāmā materiāla atbilstību mūsdienu prasībām u.c.).
1. Vai iespēja apgūt programmas A kursus papildināja un nostiprināja iepriekšējās zināšanas,
vai deva jums pilnīgi jaunas zināšanas kursa programmā ietvertajos jautājumos. Atzīmējiet ar X savu
vērtējumu.
A kursi

Papildināja un
nostiprināja

Daļēji deva pilnīgi
jaunas zināšanas

Pilnīgi deva jaunas
zināšanas

Nepapildināja

*

Klīniskā uzturzinātne
1.Uzturs imūndeficītu un ģenētisku
traucējumu profilaksē un ārstēšanā
(I.Mihailova)

2.Medicīniskais uzturs hronisko
slimību ārstēšanā (R.Ligere)
3.Medicīniskais uzturs akūtu
slimību ārstēšanā (A.Puķītis)
4.Uztura psiholoģija un neirotiskie
ēšanas traucējumi (J.Sīpols)
5.Sabiedrības veselība un
epidemioloģiskie pētījumi
(I.Kužniece)

6.Bioliģiskā statistika (doc.I.Kalniņš,
lekt. V.Cauce)

*

* - mācībspēku darba novērtējums, ņemot vērā pasniedzēja attieksmi pret mācāmo priekšmetu,
pret studentiem, par izklāstāmā materiāla atbilstību mūsdienu prasībām u.c., lūdzam Jūsu vērtējumu pēc
10 punktu skalas (“0”-neapmierinoši, “10”-izcili).
2. Vai 2. semestrī piedāvātie B kursi deva iespēju izvēlēties tos kursus, kuros ietverto tematiku Jūs
nebijāt apguvuši iepriekšējā izglītībā. Ierakstiet kursam “izvēlējos” ar X un dodiet savu vērtējumu
tematikai un kursa realizēšanas veidam.
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Izvēlējos/
(jo
interesēja, u. c.)

kursi

Apmierināja
pilnīgi

Apmierināja
daļēji

Jūsu priekšlikumi

*

1.Uzturs slimību profilksē
(L.Neimane)

2.Aptaukošanās, tās ārstēšana
(L.Neimane)

3.Diētas akūtu un hronisku
slimību gadījumā
(L. Meija)

4.Uztura
uzņemšana
un
ķermeņa svara neirobioloģija
(prof.A.J.Sīpols)

* skatīt 1.tabulu
3. Vai Jūs apmierināja saskaņā ar studiju programmu 3. semestrī apgūstamie kursi kopumā.
Lūdzam Jūs apvilkt aplīti ciparam, kurš atbilst Jūsu vērtējumam pēc 10 punktu skalas (“0” neapmierinoši,
“10” izcili).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

(ja Jūsu vērtējums “6” un mazāk, tad pamatojiet)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Kā vērtējat 3.semestra studiju procesā iesaistīto mācībspēku darbu kopumā, ņemot vērā
pasniedzēja attieksmi pret mācāmo priekšmetu, pret studentiem, par izklāstāmā materiāla atbilstību
mūsdienu prasībām u.c.
Lūdzam Jūs apvilkt aplīti ciparam, kurš atbilst Jūsu vērtējumam pēc 10 punktu skalas (“0”
neapmierinoši, “10” izcili).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

(ja Jūsu vērtējums “6” un mazāk, tad pamatojiet)
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.

5. Kas Jums visvairāk patika studiju laikā (kursos ietverto tematiku lietderīgums, uztura un
veselības jautājumu zinātniskā izvērtēšanā, studiju procesā iesaistīto mācībspēku darbs (ņemot vērā
pasniedzēju attieksmi pret mācāmo priekšmetu, pret studentiem, par izklāstāmā materiāla atbilstību
mūsdienu prasībām) u.c.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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6. Kas Jums visvairāk nepatika studiju laikā (kursos ietverto tematiku lietderīgums, uztura un
veselības jautājumu zinātniskā izvērtēšanā, studiju procesā iesaistīto mācībspēku darbs (ņemot vērā
pasniedzēju attieksmi pret mācāmo priekšmetu, pret studentiem, par izklāstāmā materiāla atbilstību
mūsdienu prasībām) u.c.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
7. Kā Jūs prognozējat, vai iegūtās zināšanas (kā arī tās zināšanas, kuras saskaņā ar programmas
tematiku apgūsiet turpmāk), atvieglos un uzlabos Jūsu profesionālo pienākumu veikšanu, vai pavērs
plašākas Jūsu karjeras iespējas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
8. Augstskolu mācībspēki Jūsu zināšanu pārbaudei izmantoja dažādas zināšanu pārbaudes formas,
kuru izvēli no pasniedzēja viedokļa noteica Jūsu priekšzināšanas priekšmetā. Iespēja nostiprināt apgūto
materiālu, iespēja mudināt Jūs sistemātiski mācīties, studentu skaits grupā u.c. apsvērumi. Kuras no
pārbaudes formām, pēc Jūsu domām, ir uzskatāmas par vispiemērotākajām:
 kursu noslēdzot vienu reizi tests
 referātu rakstīšana, ar tam sekojošu diskusiju grupā
 nākošajā nodarbībā tests par iepriekšējās lekcijas tematiku
 noslēdzot tematu tests, kura rezultātus individuāli izdiskutē
 pēc praktiskiem darbiem tests par praktisko darbu un tā teorētisko pamatojumu
 ______________________________________________________


9. Vai jautājumi pārbaudījumā (testā) atbilda kursā izskatītajām tēmām un Jūsu zināšanām par
attiecīgo tematiku? Atzīmējiet ar X.
nepilnīgi
daļēji
pilnībā
10. Cik % no nodarbībām Jūs apmeklējāt? Atzīmējiet ar X.
0-30%
30-65%
65-85%

85-100%

11. Kā Jūs vērtējiet „Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrības” izveidi? Vai vēlēsieties turpināt
tālākizglītību biedrības ietvaros?
Paldies par mūsu kopdarba novērtējumu!
Programmas „Uzturzinātne” direktore I.Jākobsone
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Doktora studiju programmas „Medicīna” studējošo aptaujas un to analīze
Studiju procesa kvalitātes uzlabošanas būtiska sastāvdaļa ir studējošo un absolventu viedokļu
uzklausīšana. Studējošo viedoklis, par studiju programmas kopumā, tiek iegūts veicot ikgadēju anonīmu
aptauju - anketēšanu par studiju kvalitāti, darba vadītājiem, studiju kursiem, problēmām, nepilnībām un
ieteikumiem to novēršanai. Iegūtie aptauju rezultāti tiek analizēti un būtiskākie ņemti vērā tālākai
programmas pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai.
Doktorantu atbildes par motivāciju zinātņu doktora grāda iegūšanai ir – vēlēšanās strādāt radošu
zinātnisku darbu, akadēmiskās karjeras veidošanai, ar saviem pētījumiem palīdzēt pacientam,
pašapliecināties un finansiālu apsvērumu dēļ. Lielākā doktorantu daļa uzskata, ka turpinās pētījumus pēc
zinātniskā grāda iegūšanas. Uz jautājumu par DSP novērtējumu kopumā 37,5 % aptaujāto DSP novērtē kā
ļoti labu, 37,5 aptaujāto devuši vērtējumu labi, bet 25% kā apmierinošu. Lielākā daļa (75%) aptaujāto
doktorantu atzīst, ka izvirzītās prasības zinātniskā grāda iegūšanai ir atbilstošas, bet pārējie atzīst, ka
prasības ir pārāk augstas. Uz jautājumu – kas Jūs neapmierina studiju procesā tiek minēts nepietiekams
finansējums tiem kas nesaņem ESF stipendijas un nepiedalās ES finansētos projektos. Diemžēl akcentētā
problēma – mazā stipendija (80 Ls mēnesī), nav atrisināma studiju programmas ietvaros. Uz jautājumu,
kas Jūs īpaši apmierina doktora studiju programmā, ir sekojošas atbildes: iespēja patstāvīgi plānot laiku,
cieņpilna un radoša attieksme, iespēja strādāt ar studentiem, ESF stipendiju iespējas, laba sadarbība
dažādu jautājumu risināšanā ar DSP, iespēja strādāt ar zinošiem kolēģiem, iespēja apgūt jaunas
tehnoloģijas. Augstu tiek vērtēta promocijas darbu vadītāju kvalifikācija, kas ir atbildīgi par zinātnisko
pētījumu aktualitāti, kvalitāti un publicitāti. 87,5 % aptaujāto novērtē vadītāja zinātnisko kvalitāti kā ļoti
labu, bet pārējie kā labu. Uz jautājumu kādus papildus kursus Jūs vēlētos iekļaut studiju programmā bija –
medicīniskā – zinātniskā ētika, zinātnisko publikāciju sagatavošana un to kvalitātes izvērtēšana, vairāk par
laboratorisko metožu pielietojumu. Ņemot vērā aptaujas rezultātus, šobrīd ir uzsāktas pārrunas par kursa –
zinātnisko rakstu sagatavošana ieviešanu. 75% doktorantu aptaujā atbild, ka doktorantūras laikā ir bijusi
iespēja apmeklēt starptautiskus kongresus, konferences vai citus pasākumus ārpus Latvijas saistībā ar
izstrādājamo doktora darbu. Uz jautājumu par ieteikumiem studiju programmas kvalitātes uzlabošanā tika
saņemta viena respondenta atbilde, ka nepieciešami papildus līdzekļi laboratorijas darba apmaksai.
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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Ārstniecība”
absolventu aptauju rezultāti
Katru gadu tiek veiktas arī absolventu aptaujas. Tajās dotais vērtējums ir augstāks nekā
studējošo vērtējums. Absolventi iesaka paplašināt studiju kursu apgūšanu WEB CT vidē, kā arī
padziļināt pētniecisko iemaņu apgūšanu. Absolventi pasvītro augsto studiju kvalitāti un mācībspēku
kompetenci. Absolventi lūdz nodrošināt visu specialitāšu spektru LU rezidentūrā.
Anketu rezultātu apkopošana, apspriešana ar katedrām, docētājiem ļauj izdarīt secinājumus
par studiju programmas un darba uzlabošanas rezultātiem.
Informācija par programmas absolventu darbavietām ik gadus tiek iegūta, kontaktējot
absolventus un darba devējus. Tiek analizēts rezidentūrā iestājušos absolventu skaits. Praktiski visi
programmas absolventi turpina studijas rezidentūrā.
2013./2014. ak.g. absolventu aptauja
Atbildējuši - 21 students
Skala: 0- Nezinu, nevaru pateikt, 1-pilnīgi nepiekrītu, 2-pārsvarā nepiekrītu, 3-drīzāk nepiekrītu, 4neitrāli, 5-drīzāk piekrītu, 6-pārsvarā piekrītu, 7-pilnīgi piekrītu
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Bakalaura studiju programmas „Optometrija” absolventu aptaujas rezultāti un analīze
Absolventu aptaujas rezultāti arī rāda, ka programmu absolventi pārsvarā turpina studijas optometrijas
profesionālajā maģistra programmā, vai strādā atbilstoši izvēlētajai profesijai un iegūtajai izglītībai, proti
tādu ir 78%. Mūsu bijušie studenti uzskata, ka turpmākās izglītošanās jomā, nodaļā īstenotās studiju
programmas dod iespēju turpināt studijas optometrijas nozarē. Iegūtās zināšanas ir arī pietiekamas, lai
absolvents varētu studēt citās, ar iegūto specialitāti nesaistītās, nozarēs. Taču vadoties pēc mūsu
absolventu aptaujas rezultātiem ir redzams, ka nodaļai ir jāturpina pilnveidoties un jāveic atbilstošas
programmas izmaiņas vismaz reorganizējot studiju plānu tā, lai palielinātu izv;eles iespējas B kursos.
Profesionālā maģistra studiju programmas “Optometrija” absolventu aptaujas rezultāti un
analīze
Absolventu aptaujas rezultāti arī rāda, ka programmu absolventi pārsvarā strādā atbilstoši izvēlētajai
profesijai un iegūtajai specializētajai izglītībai, proti tādu ir 86%. Mūsu bijušie studenti uzskata, ka
turpmākās izglītošanās jomā, nodaļā īstenotās studiju programmas dod iespēju turpināt studijas
optometrijas nozarē. Iegūtās zināšanas ir arī pietiekamas, lai absolvents varētu studēt citās, ar iegūto
specialitāti nesaistītās, nozarēs. Taču vadoties pēc mūsu absolventu aptaujas rezultātiem ir redzams, ka
nodaļai ir jāturpina pilnveidoties un jāveic atbilstošas programmas izmaiņas vismaz reorganizējot studiju
plānu.

Absolventu aptauju materiāli starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju programmai
„Uzturzinātne”
2013./2014.akadēmiskajā gadā dažādu gadu (2008.-2011.) nejauši izvēlētiem absolventiem
tika izsūtītas 15 anketas, atpakaļ tika saņemtas 12 anketas. Anketās bija ietverti sekojoši jautājumi:
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1.

Pēc studiju programmas „Uzturzinātne” absolvēšanas turpināju savu iepriekš veikto darbu; kas
nav saistīts ar uzturu un veselību; mans darbs ir saistīts ar pārtikas un uztura jautājumu
risināšanu -jā; piedalos sabiedrības izglītošanā par uztura jautājumiem; konsultēju interesentus
par veselīgu uzturu -jā……….

2.

Studiju laikā iegūtās zināšanas par uzturu un veselību izmantoju savā personīgajā dzīvē, gan
veicot savu tiešo darbu: strādājot par bērnu ārstu, par stomatologu, par pārtikas tehnologu-jā,
par pārtikas inspektoru, veicot savus pedagoga vai audzinātāja pienākumus, izstrādājot
normatīvos aktus uztura jautājumos.

3.

Studiju laikā iegūtās zināšanas izmantoju, lai turpinātu tālāku sevis izglītošanu, piemēram,
darbojoties Latvijas Uzturzinātnes biedrībā-jā…………

4.

Studiju programmas saturs (uzturpolitika, pārtika, uzturs, veselība) un struktūra nodrošina
maģistrantu sagatavošanu atbilstoši izvirzītajam mērķim (skat. Pavadvēstulē pirmo rindkopu) jā

5.

Studiju programmu īsteno profesionāli augstskolu mācību spēki, nozaru speciālisti, kuru
atbalsts nodrošina programmas apguvi, kā arī tiek iesaistīti bijušie maģistranti - - jā.

6.

Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums (telpas,
aprīkojums, mācību materiāli dabas zinātnes un tehnoloģijas ietilpstošos kursos nodrošina
programmas apguvi. (varēja vēlēties mācību materiālus – mācību grāmatas ar uztura un veselību
saistītajos kursos) - jā

7.

Iepriekš minētais ļauj prognozēt programmai ilgtspējīgu attīstību, un nākotnē uzturzinātne
ieņems nozīmīgu vietu Latvijas iedzīvotāju veselības nostiprināšanā -Daļēji ….

8.

Ņemot vērā to, ka gandrīz visi Jūs paralēli studijām arī strādājāt, ka šie 2 gadi priekš Jums bija
ļoti saspringti, vai Jūs, iedomājoties sevi savā studiju uzsākšanas gada vasarā uzsāktu studijas
programmā un ieteiktu to pašu darīt arī citiem interesentiem par uztura un veselības
jautājumiem -JĀ.

Kopumā vērtējumi bija pozitīvi neatkarīgi no absolvēšanas gada.

Doktora studiju programmas „Medicīna un farmācija” absolventu aptaujas un to analīze
Arī absolventu aptaujas rezultātā tika noskaidrots, ka ļoti augsti tiek novērtēts promocijas
darba vadītāju ieguldījums – 10 baļļu sistēmā pārsvarā vērtējums doktora darba vadītāju
kompetencei bija 9. Izņēmums bija viena doktora grāda pretendente, kas savu darba vadītāju
novērtēja ar atzīmi 1. Darba vadītājs vadīja pētījumu sabiedrības veselības apakšnozarē māszināibas
maģistrei un pēc pamatizglītības bija māsa ar ekonomikas doktora grādu. Tas vēlreiz aktualizēja jau
apzināto problēmu par māszinību programmas ierobežoto iespēju sagatavot speciālistus tālākām
studijām doktorantūrā. Izņemot vienu, visi aptaujātie atzīst, ka doktorantūras laikā iegūtās iemaņas
un zināšanas tiek praktiski pielietotas turpmākajā darbā un iegūtais doktora grāds ļauj veiksmīgi
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konkurēt darba tirgū, kā arī, ka studijas doktorantūrā ir veicinājušas akadēmisko karjeru. Praktiski
visi (viens šaubās) aptaujātie absolventi plāno turpināt doktorantūras laikā iesāktos pētījumus. Uz
jautājumu – „Vai kopumā esat apmierināts ar studiju kvalitāti un efektivitāti?”, pārsvarā ir saņemta
atbilde, ka daļēji apmierināti. Tiek sniegti sekojoši ieteikumi studiju darba uzlabošanai – 1) iespēja
saņemt lielāku doktoranta stipendiju nekā 80Ls, līdz ar to nevajadzētu strādāt papildus darbu (-us),
bet varētu pilnvērtīgāk laiku veltīt promocijas darba kvalitatīvai un nesasteigtai veikšanai; 2) veidot
divas plūsmas teorētisko kursu apgūšanā – bāzes zinātnēs un sabiedrības veselībā; 3)veidot lekciju
ciklu par kvalitatīvu publikāciju rakstīšanu. Saistībā ar finansiālām prasībām, protams, arī DSP
uzskata, ka doktorantu stipendijas ir nepietiekams, bet nav kompetenta, šādas problēmas risināšanai.
Šobrīd visi obligātie kursi ir domāti gan doktorantiem, kas ir izvēlējušies sabiedrības veselību gan
visiem pārējiem, kas mūsuprāt ir objektīvi. Savā specializācijā doktorantam vienmēr paliek iespēja
apgūt izvēles studiju kursu. Ieteikums veidot studiju kursu zinātnisko publikāciju sagatavošanā jau
šobrīd tiek ņemts vērā.
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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas “Medicīna” darba devēju
aptauju analīze
2013 pavasaris
aptauju
skaits

Vērtējums

vidējais
vērtējums

Studiju laikā iegūto zināšanu praktiskā
pielietojuma spējas

13

106

8,15

Prasme prezentēt un argumentēt savu viedokli

13

96

7,38

Komunikāciju prasmes saskarsmē ar kolēģiem un
pacientiem

13

103

7,92

Spēja plānot un organizēt

13

110

8,46

Konkurētspēja darba tirgū

13

104

8,00

Absolventa iegūtās zināšanas salīdzinājumā ar citu
augstskolu līdzīgu programmu absolventiem

13

107

8,23

Aptaujas anketu skatīt nākamajā lpp.
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Starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju programmas „Uzturzinātne”
(45722)_darba devēju aptaujas rezultāti
Rīgas 76.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Eva Liepiņa:
Galvenā prioritāte un vērtība maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” apguvē ir
sagatavoti speciālisti sabiedrības veselības nostiprināšanai. Ņemot vērā pirmsskolas izglītības
iestādes māsas amata pienākumus, kā arī veselīga uztura nozīmi cilvēka (tai skaitā bērna)
dzīves kvalitātes nodrošināšanā, mācību procesā iegūtās zināšanas devušas padziļinātas
zināšanas par uzturu kā zinātni. Iestādes māsa argumentē un ikdienā, gan savā profesionālajā
darbībā, gan sadarbojoties ar bērnu vecākiem veselīga uztura jautājumu nodrošināšanā,
izmanto mācībās iegūtās atziņas.
Iepazīstoties ar Starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju programmas
“Uzturzinātne” saturu (moduļa un kursa tematiku), viennozīmīgi secinu, ka studentiem ir
sniegtas daudzpusīgas zināšanas par uztura nozīmi veselības nodrošināšanā.
Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrības Valdes priekšsēdētāja Dr. Laila Meija:
Šajā studiju programmā tiek iegūtas vispusīgas zināšanas gan sabiedrības veselības,
uzturpolitikas, gan pārtikas ķīmijas un ražošanas, gan klīniskās uzturzinātnes jomā. Tieši šo
dažādo ar uzturu saistīto zināšanu, prasmju un kompetenču iegūšana un praktiskā pielietošana
ikdienas darbā ir unikāla un nepieciešama pašreizējā situācijā Latvijā, kad joprojām slimību
prevencijai tiek pievērsta uzmanība vairāk vārdos, nekā darbos.
Pateicoties iegūtajai izglītībai, mūsu biedrības biedri aktīvi piedalās likumdošanas
procesā, proti, Ministru kabineta noteikumu projekta “ Uztura normas izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem „” apspriešanā. Notiek sadarbība ar citām sabiedriskām organizācijām:
Ārstu biedrību, „Slow food„, plānojam sadarbību ar Latvijas Vecāku kustību. Jau otro reizi
piedalījāmies starptautiskajā uztura dienā („Nutrition day”), lai novērtētu malnutrīcijas
izplatību Latvijas slimnīcās. Esam arī iestājušies starptautiskajā uztura speciālistu asociācijā
EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians), lai pakāpeniski tuvotos
Eiropas uztura speciālistu standartiem.
Latvijas Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides institūta „BIOR”, riska
novērtēšanas vadītāja Aija Melngaile:
Šo studiju programmu ir absolvējuši vairāki speciālisti, kas iesaistīti pārtikas valsts
uzraudzībā un kontrolē (Ilga Zepa, Ingūna Libaža, Ingūna Ganusa, Ega Dembovska, Ingrīda
Butkus, Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča, Anna Lielupe, Iveta Ozola un Valda Ērgle – vēl
mācās).
Sudiju programmu apguvušie speciālisti spēj orientēties dažādos ar pārtiku saistītos
aspektos – pārtikas ķīmijā un mikrobioloģijā, pārtikas tehnoloģijā, pārtikas nekaitīguma
nodrošināšanā, ar pārtikas uzturvērtību un enerģētisko vērtību saistītajos jautājumos, pārtikas
mārketingā u.c. ar pārtikas apriti saistītajos jautājumos, kas ir ļoti svarīgi, lai veiksmīgi
darbotos pārtikas uzraudzības jomās.
Speciālisti veiksmīgi konsultē pārtikas uzņēmumu darbiniekus un individuālus
patērētājus gan pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas, gan pārtikas uzturvērtības plānošanas
jautājumos, ņemot vērā gan likumdošanā noteiktās prasības, gan jaunāko zinātnisko
informāciju. Uzturzinātnes speciālisti aktīvi iesaistās iestādes darbinieku un pārtikas
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uzņēmumu speciālistu apmācībās, tādējādi nododot tālāk studiju laikā iegūtās zināšanas un
pieredzi citiem interesentiem.
Balstoties uz iegūtajām zināšanām, speciālisti spēj patstāvīgi analizēt pieejamos datus
un informāciju un spēj pieņemt atbildīgus lēmumus.
IEVAS Grupas žurnāliste Zane Timpare:
Žurnālu „Ieva” un „Ievas Veselība”, kuriem regulāri gatavoju rakstus par veselīgu un
pilnvērtīgu uzturu, galveno uzdevumu saskatu tieši šajā aspektā: izglītot un mudināt lasītājas
un lasītājus izvēlēties veselīgākos produktus.
Iepriekš veiksmīgi un regulāri esmu sadarbojusies ar daudziem Latvijas
Starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju programmas „Uzturzinātne” maģistrantiem un
absolventiem – Gunu Havensoni, Gaļinu Zvaigzni, Vitu strazdiņu, Natāliju Boberi u.c., kā arī
ar šīs programmas mācībspēkiem – pārtikas ķīmiķi Idu Jākobsoni, dr. Lailu Meiju, dr. Lolitu
Viju Neimani, dr. Gustavu Latkovski u.c.
Minētie eksperti ir kompetenti savas jomas speciālisti, kas savu viedokli pamato ar
jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem, seko līdzi notikumiem pasaulē, līdz ar to lasītājiem ir
iespēja uzzināt jaunākos atzinumus par kādu noteiktu produktu vai produktu grupu, par to
ietekmi uz veselību. Viņu paustajam viedoklim ir augsta ticamība, kas pilnīgi saskan ar manis
pārstāvēto mediju filozofiju – esam un vēlamies būt augstas ticamības mediji.
Lithuanian University of Health Science Veterinary Academy, Department of Food
Safety and Quality Assoc. prof. dr. Elena Bartkiene:
I visited Centre of Food Chemistry of Latvian University from 19.09.2011 till
19.11.2011 and performed there research “Investigation of the formation of acrylamide during
baking process of wheat and rye bread”. Determination of acrylamide in bread samples was
done by method of chromatography. Centre of Food Chemistry together with scientific
institution “BIOR” have developed analytical methods of HPLC-MS/MS and GH-MS for
determination of acrylamide in bread.
Materials and technical equipment in Food Chemistry Centre of Latvian University
are oriented to development and training of experts.
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta vadošā pētniece Sanita Zute:
Starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” absolventi
Daina Erdmane, Natālija Bobere un akadēmiskais personāls Dr.Laila Meija, Dr.ķīm Ida
Jākobsone piedalījās ERAF darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.1.1.
aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” līdzfinansētā projektā „Vietējas izcelsmes
graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas diētiskas
pārtikas produktu ieguvē” (Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/083) īstenošanā kā zinātniskais
personāls – pētnieki, zinātniskie asistenti un vadošie pētnieki.
Sadarbība šī projekta īstenošanā ir parādījusi, ka studiju programmas absolventi ir
zinoši un ar atbilstošām prasmēm, lai spētu sekmīgi īstenot pētījumus salīdzinoši sarežģītā
starpdisciplinārā projektā, kas ietver produktu bioķīmiskā sastāva un uzturvērtības
novērtēšanu, klīnisko pētījumu organizēšanu.
Programmu rekomendēja akreditācijai (2008. un 2012-2013.gadā) ārzemju eksperti uz
maksimālo termiņu, piemēram, Gentes universitātes (Beļģija) profesors, starptautiskais
eksperts Augstākās izglītības novērtēšanas komisijā Rolands Verhe:
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Latvijā realizētajai starpaugstskolu maģistra studiju programmai „Uzturzinātne” ir visi
nepieciešamie kvantitatīvie un kvalitātes rādītāji (sadarbība ar valsts institūcijām,
multidisciplināra pieeja, kvalificēts akadēmiskais personāls, labs materiāli tehniskais
nodrošinājums, programmas vadības un studējošo motivācija programmas realizēšanai un
kvalitātes uzlabošanai, u.c.) un labas perspektīvas nākotnē, lai Latvijā nodrošinātu maģistra
studijas uzturzinātnē.
Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju veselības rādītājus, kuri daudzējādā ziņā ir vieni no
sliktākajiem Eiropā, kā arī to, ka Latvijā trūkst augsti kvalificēti uztura speciālisti, ka
programmas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Latviju ar Eiropas un starptautiskā līmeņa
speciālistiem uzturzinātnē, atbildīgajām ministrijām (Izglītības un zinātnes ministrijai,
Veselības ministrijai un Zemkopības ministrijai) jānodrošina budžeta finansējums šādu
speciālistu sagatavošanai.
Starpaugstskolu akadēmiskās
maģistra studiju programmas
“Uzturzinātne” direktorei,
LU Ķīmijas fakultātes asoc.prof.,
Pārtikas ķīmijas centra vadītājai
Idai Jākobsonei
Rīgas 76.pirmsskolas izglītības iestādes māsa Inerta Kvjatkovska 2011. gadā
ieguva Starpaugstskolu akadēmiskās maģistru studiju programmas “Uzturzinātne” veselības
zinātņu maģistra grādu uzturzinātnē.
Vieni no darba galvenajiem uzdevumiem iestādes māsai ir:
 Patstāvīgi sekot un kontrolēt ēdināšanas organizāciju iestādē;
 Ievērojot bērnu vecumam piemērotu uztura enerģētiskās vērtības sadalījumu, izstrādāt
atbilstošu ēdienkarti katrai dienai.
 Atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem, pārbaudīt pārtikas produktu un uztura
kvalitāti, sekot pareizai produktu uzglabāšanai, produktu realizācijas termiņu
ievērošanai, kā arī ievērot Valsts Sanitārās inspekcijas, Pārtikas Veterinārā dienesta un
Sabiedrības Veselības aģentūras norādes un sekot to izpildei.
Galvenā prioritāte un vērtība maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” apguvē
ir sagatavoti specialisti sabiedrības veselības nostiprināšanai. Ņemot vērā pirmsskolas
izglītības iestādes māsas amata pienākumus, kā arī veselīga uztura nozīmi cilvēka ( tai skaitā
bērna)
dzīves kvalitātes nodrošināšanā, mācību procesā iegūtās zināšanas devušas
padziļinātas zināšanas par uzturu kā zinātni. Iestādes māsa argumentē un ikdienā, gan savā
profesionālajā darbībā, gan sadarbojoties ar bērnu vecākiem veselīga uztura jautājumu
nodrošināšanā, izmanto mācībās iegūtās atziņas. Studiju programma sniedz iepēju
speciālistiem līdzdarboties likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā. Iestādes māsa Inerta
Kvjatkovska aktīvi līdzdarbojas Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta
Veselības veicināšanas nodaļas rīkotajās apspriedēs par uztura normām Ministru kabineta
noteikumu projektā.
Iepazīstoties ar Starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju parogrammas
“Uzturzinātne” saturu (moduļa un kursa tematiku), viennozīmīgi secinu, ka studentiem ir
sniegtas daudzpusīgas zināšanas par uztura nozīmi veselības nodrošināšanā.
Rīgas 76.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja Eva Liepiņa
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Starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju programmas "Uzturzinātne" direktorei;
LU Ķīmijas fakultātes asoc. prof., Pārtikas ķīmijas centra vadītājai
Idai Jākobsonei
Latvijas Uzturzinātnes biedrības galvenie mērķi ir veicināt cilvēku interesi par
veselīgu uzturu, veikt izglītojošu darbu gan sabiedrībā gan citiem speciālistiem, piedalīties
likumdošanas procesā, veikt eksperta funkcijas un konsultēt pārtikas ražotājus. Lielākajai
daļa mūsu biedru ir ieguvuši maģistra grādu, absolvējot Starpaugstskolu akadēmisko maģistra
studiju programmu „Uzturzinātne”.
Šajā studiju programmā tiek iegūtas vispusīgas
zināšanas gan sabiedrības veselības, uzturpolitikas, gan pārtikas ķīmijas un ražošanas, gan
klīniskās uzturzinātnes jomā. Tieši šo dažādo ar uzturu saistīto zināšanu, prasmju un
kompetenču iegūšana un praktiskā pielietošana ikdienas darbā ir unikāla un nepieciešama
pašreizējā situācijā Latvijā, kad joprojām slimību prevencijai tiek pievērsta uzmanība vairāk
vārdos, nekā darbos.
Pateicoties iegūtajai izglītībai, mūsu biedrības biedri aktīvi piedalās likumdošanas
procesā, proti, Ministru kabineta noteikumu projekta “ Uztura normas izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem „” apspriešanā. Notiek sadarbība ar citām sabiedriskām organizācijām:
Ārstu biedrību, „Slow food „ , plānojam sadarbību ar Latvijas Vecāku kustību. Jau otro reizi
piedalījāmies starptautiskajā uztura dienā ( „Nutrition day”), lai novērtētu malnutrīcijas
izplatību Latvijas slimnīcās. Esam arī iestājušies starptautiskajā uztura speciālistu asociācijā
EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians), lai pakāpeniski tuvotos
Eiropas uztura speciālistu standartiem.
Tieši studiju programmā „Uzturzinātne” iegūtā izglītība nodrošina plaša spektra
darbības iespējas visdažādākās ar uzturu saistītās jomās, kas dod reālu ieguldījumu
sabiedrības veselības uzlabošanā.
Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrības
Valdes priekšsēdētāja Dr. Lailai Meijai
Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programmas „Uzturzinātne”
novērtējums
Kopš 2006.gada Latvijā tiek īstenota Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju
programma „Uzturzinātne”, kuras mērķis ir sagatavot zinātņu maģistrus uzturzinātnē, kuri
apkopojot un papildinot studiju laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, spēj sniegt
konsultācijas par veselīgu uzturu visā cilvēka dzīves laikā, domāt par jaunu un veselīgu
pārtikas produktu izstrādi un spēj veikt zinātniski pētniecisko darbu uzturzinātnē, kā arī
iesaistīties likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā.
Šo studiju programmu ir absolvējuši vairāki speciālisti, kas iesaistīti pārtikas valsts
uzraudzībā un kontrolē (Ilga Zepa, Ingūna Libaža, Ingūna Ganusa, Ega Dembovska, Ingrīda
Butkus, Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča, Anna Lielupe, Iveta Ozola un Valda Ērgle – vēl
mācās).
Sudiju programmu apguvušie speciālisti spēj orientēties dažādos ar pārtiku saistītos
aspektos – pārtikas ķīmijā un mikrobioloģijā, pārtikas tehnoloģijā, pārtikas nekaitīguma
nodrošināšanā, ar pārtikas uzturvērtību un enerģētisko vērtību saistītajos jautājumos, pārtikas
mārketingā u.c. ar pārtikas apriti saistītajos jautājumos, kas ir ļoti svarīgi, lai veiksmīgi
darbotos pārtikas uzraudzības jomās.
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Balstoties uz iegūtajām zināšanām, speciālisti izprot pārtikas uzņēmumos realizētos
tehnoloģiskos procesus un līdz ar to spēj novērtēt tehnoloģisko procesu atbilstību
likumdošanā noteiktajām prasībām. Uzturzinātnes studiju programmu apguvušie spreciālisti
spēj veidot veiksmīgus dialogus ar pārtikas uzņēmumu atbildīgajām amatpersonām, lai
risinātu jautājumus par pārtikas apdraudējumu savlaicīgu profilaksi. Uzturzinātnes speciālisti
spēj izvērtēt ar pārtikas drošumu saistītos riskus, balstoties uz atklātajām tendencēm un
uzraudzības aktualitātēm.
Uzturzinātnes speciālisti aktīvi piedalās darba grupās par pārtikas higiēnas,
marķēšanas un uzturvērtības jautājumiem, lai optimizētu pārtikas uzņēmumiem izvirzītās
prasības un nodrošinātu augstu patērētāju veselības un informēšanas līmeni.
Speciālisti veiksmīgi konsultē pārtikas uzņēmumu darbiniekus un individuālus
patērētājus gan pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas, gan pārtikas uzturvērtības plānošanas
jautājumos, ņemot vērā gan likumdošanā noteiktās prasības, gan jaunāko zinātnisko
informāciju. Uzturzinātnes speciālisti aktīvi iesaistās iestādes darbinieku un pārtikas
uzņēmumu speciālistu apmācībās, tādējādi nododot tālāk studiju laikā iegūtās zināšanas un
pieredzi citiem interesentiem.
Jāatzīmē, ka studiju ietvaros speciālistiem ir radīta iespēja nostiprināt zināšanas jomās,
kuras apguvuši iepriekšējo studiju laikā un vienlaicīgi paplašināt redzesloku citās ar pārtiku
un uzturu saistītajās jomās. Mācību programma nodrošina gan teorētisko zināšanu, gan
praktisko iemaņu pilnveidošanu.
Balstoties uz iegūtajām zināšanām, speciālisti spēj patstāvīgi analizēt pieejamos datus
un informāciju un spēj pieņemt atbildīgus lēmumus.
Vēlos izteikt lielu pateicību Starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju
programmas "Uzturzinātne" direktorei, profesorei Idai Jākobsonei par daudzpusīgo mācību
programmu, kas rada iespēju celt kvalifikāciju pārtikas valsts uzraudzībā un kontrolē
iesaistītajiem speciālistiem.
Ar cieņu,
Aija Melngaile, Dr.sc.ing.
LR Pārtikas uzn veterinārā dienesta
Novērtēšanas un reģistrācijas centra vecākā eksperte

Report: Interuniversity Master:
“Master health sciences in nutrition science”
Latvia University of Agriculture

A. General Observations
1. Self-evaluation report


An excellent self-evaluation and assessment report is available describing:
Information about the programme:
o duration
o workload and credit system
o admission requirements
o administration
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legal and administrative matters
objectives and aims of the study programme
description of the programme:
o organisation
o description of compulsory part, optional courses and MSc-thesis
o responsibility of the three partners for the various modules
funding resources
infrastructure
enrolment of students
quality assurance
evaluation of the study results
students
staff: composition and qualifications
tasks of the units in each partner university
SWOT analysis
Appendices:
o cooperation agreement
o detailed study plan and programme
o description of responsible, abstract and content of each module, requirements
and study material
o information on staff
o cost estimate
o sample of graduation certificate
o additional administrative regulations

2. Objectives and Aims
The aim and goal of the programme is clearly described and explained.
The learning outcomes and experiences are formulated in relation to the study plan.
Competences of the graduates are clearly defined.
3. Study Programme and Content
The proposed study programme composed of a large compulsory part (block A) and a
limited number of optional courses seems to be in agreement with the goals of the
programme.
However, due to the multidisciplinary origin and experience of the students the
compulsory part looks too general. Students with e.g. strong background in food sciences or
medical nutrition have to take compulsory courses in similar subjects of which they already
have the requested knowledge. It is advisable to finalise a compulsory block of courses
according to the experience of the student.
In addition there are too many optional courses in block B of which some are very
specific and are not in correspondence with the general objectives and goals.
The students have to present a Master Thesis in which an original research project is
performed under the supervision of a university staff member. The master thesis can be
carried out at a research laboratory in the university or in a public research unit or in
collaboration with industry.
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It has been observed during the discussion with the students that there will be limited
time available for the working students in order to perform laboratory experiments. It is
foreseen that more theoretical projects will be the subject of the master thesis.
There is a balanced credit point division over the compulsory and optional part and
master thesis.

4; Organisation of the studies
Due to the fact that the students have a full time job, the courses are organised on two
full days of the week. Occasionally other periods in the week (weekends) are used for
teaching. Next to the theoretical courses other activities involve practicals and seminars. A
detailed time table is available.
The workload, due to the high number of modules and examinations, is very high. In
addition the students have to perform self-study activities involving presentations and project
problem oriented activities.

5. Quality Assessment
A student questionnaire is organised for the modules of each semester. In this
questionnaire students are assessing the general organisation of the programme, the content
and organisation of each module, the quality of teaching and teachers and the examination
results.
A swot analysis involving the strong and weak points are regularly revised taking into
account the recommendations of staff and students and the advice from public agencies:
research centres and industries.
A recommendation is to establish a quality audit commission composed of the
representatives of teaching staff, researchers and students to monitor regularly the
development and quality assessment of the programme.

6. Logistic and teaching materials
Adequate teaching facilities, laboratories, libraries and internet provisions are
available next to study rooms for the student.
Teaching material either in printed form (books, syllabi) and/or on web-site are
available.
State-of-the-art scientific apparatus are available either at the faculties and/or
participating research institutes.
In the way practical exercises can be organised next to preparation of MSc-thesis.

7. Academic staff
Approximately 40 academic staff members are participating in the organisation
assisted by researchers.
All staff members are experts in the topic they are teaching. They are active in various
research programmes.
International contacts should be promoted in order to upgrade their abilities for
assisting students in research and international peer reviewed publications.
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8. Resources and sustainability
Sufficient financial resources are foreseen. At this moment there are agreements
between the partners to continue the MSc-course for the next 6 years.
Until now there were no major conflicts between them.

9. Swot-analysis












a) Strong points:
urgent need for a programme of nutrition in LV
support by government and industry
multidisciplinary approach
strong administration and organisation
qualified staff
good teaching and research facilities
quality assessment by students
b) Weak points:
not all students are processing the necessary prerequisites to attend successfully the
compulsory block
overlapping of topics in various modules
high workload for students due to high number of courses and examinations
most of the students have full-time job

10. Sustainability of the MSc-course
Due to the non-favourable public health indicators in Latvia (one of the worst in EU),
Latvia is lacking highly qualified nutrition experts. The objective of this project is the
training of specific nutrition experts via a multidisciplinary approach and organised by 3
universities.
Therefore it is necessary that a state budget should be available in order to finance this
study in the field of relation nutrition-health. It is the task of the several ministries (Ministry
of Science and Education, Ministry of Agriculture, Ministry of Health to assure the necessary
budgets to finance those studies and training.

B. Specific Observations








Very good facilities for topics in the field of food technology, novel and functional
foods and food and nutrition quality
International oriented staff members with high international experience in EU teaching
and research programmes
Partner in Socrates and Iseki Network
Good facilities for teaching and research
No information on nutritional aspects of beverages
Rather difficult subjects for students without technological background
The topic quality is too much related to food safety
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According to the self-assessment and various site-visits the programme should be
recommended for accreditation for 6 years.
Reporter: Prof. R. Verhé, Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering
Riga: 18/1/08

Report: Interuniversity Master:
“Master health sciences in nutrition science”
Riga Stradins University
A. General Observations
1. Self-evaluation report

















An excellent self-evaluation and assessment report is available describing:
Information about the programme:
o duration
o workload and credit system
o admission requirements
o administration
legal and administrative matters
objectives and aims of the study programme
description of the programme:
o organisation
o description of compulsory part, optional courses and MSc-thesis
o responsibility of the three partners for the various modules
funding resources
infrastructure
enrolment of students
quality assurance
evaluation of the study results
students
staff: composition and qualifications
tasks of the units in each partner university
SWOT analysis
Appendices:
o cooperation agreement
o detailed study plan and programme
o description of responsible, abstract and content of each module, requirements
and study material
o information on staff
o cost estimate
o sample of graduation certificate
o additional administrative regulations
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2. Objectives and Aims
The aim and goal of the programme is clearly described and explained.
The learning outcomes and experiences are formulated in relation to the study plan.
Competences of the graduates are clearly defined.
3. Study Programme and Content
The proposed study programme composed of a large compulsory part (block A) and a
limited number of optional courses seems to be in agreement with the goals of the
programme.
However, due to the multidisciplinary origin and experience of the students the
compulsory part looks too general. Students with e.g. strong background in food sciences or
medical nutrition have to take compulsory courses in similar subjects of which they already
have the requested knowledge. It is advisable to finalise a compulsory block of courses
according to the experience of the student.
In addition there are too many optional courses in block B of which some are very
specific and are not in correspondence with the general objectives and goals.
The students have to present a Master Thesis in which an original research project is
performed under the supervision of a university staff member. The master thesis can be
carried out at a research laboratory in the university or in a public research unit or in
collaboration with industry.
It has been observed during the discussion with the students that there will be limited
time available for the working students in order to perform laboratory experiments. It is
foreseen that more theoretical projects will be the subject of the master thesis.
There is a balanced credit point division over the compulsory and optional part and
master thesis.
4; Organisation of the studies
Due to the fact that the students have a full time job, the courses are organised on two
full days of the week. Occasionally other periods in the week (weekends) are used for
teaching. Next to the theoretical courses other activities involve practicals and seminars. A
detailed time table is available.
The workload, due to the high number of modules and examinations, is very high. In
addition the students have to perform self-study activities involving presentations and project
problem oriented activities.

5. Quality Assessment
A student questionnaire is organised for the modules of each semester. In this
questionnaire students are assessing the general organisation of the programme, the content
and organisation of each module, the quality of teaching and teachers and the examination
results.
A swot analysis involving the strong and weak points are regularly revised taking into
account the recommendations of staff and students and the advice from public agencies:
research centres and industries.
A recommendation is to establish a quality audit commission composed of the
representatives of teaching staff, researchers and students to monitor regularly the
development and quality assessment of the programme.
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6. Logistic and teaching materials
Adequate teaching facilities, laboratories, libraries and internet provisions are
available next to study rooms for the student.
Teaching material either in printed form (books, syllabi) and/or on web-site are
available.
State-of-the-art scientific apparatus are available either at the faculties and/or
participating research institutes.
In the way practical exercises can be organised next to preparation of MSc-thesis.

7. Academic staff
Approximately 40 academic staff members are participating in the organisation
assisted by researchers.
All staff members are experts in the topic they are teaching. They are active in various
research programmes.
International contacts should be promoted in order to upgrade their abilities for
assisting students in research and international peer reviewed publications.

8. Resources and sustainability
Sufficient financial resources are foreseen. At this moment there are agreements
between the partners to continue the MSc-course for the next 6 years.
Until now there were no major conflicts between them.

9. Swot-analysis












a) Strong points:
urgent need for a programme of nutrition in LV
support by government and industry
multidisciplinary approach
strong administration and organisation
qualified staff
good teaching and research facilities
quality assessment by students
b) Weak points:
not all students are processing the necessary prerequisites to attend successfully the
compulsory block
overlapping of topics in various modules
high workload for students due to high number of courses and examinations
most of the students have full-time job

10. Sustainability of the MSc-course
Due to the non-favourable public health indicators in Latvia (one of the worst in EU),
Latvia is lacking highly qualified nutrition experts. The objective of this project is the
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training of specific nutrition experts via a multidisciplinary approach and organised by 3
universities.
Therefore it is necessary that a state budget should be available in order to finance this
study in the field of relation nutrition-health. It is the task of the several ministries (Ministry
of Science and Education, Ministry of Agriculture, Ministry of Health to assure the necessary
budgets to finance those studies and training.

B. Specific Observations








Good facilities for teaching and research especially clinical laboratories
Qualified staff for teaching and research
A number of modules are dealing too much in detail with topics related to diseases
Non-medical students are lacking the necessary prerequisites to be successfully
assessed and examined
Module A1 Nutrition and nutrition policy should be organised in 2nd semester
The modules of block B are very specific
No sample of diploma and agreement available in the self-evaluation report

According to the self-assessment and site-visit the programme should be
recommended for accreditation for 6 years.
Reporter: Prof. R. Verhé, Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering

Riga: 18/1/08

Report: Interuniversity Master:
“Master health sciences in nutrition science”
Latvia University Riga

A. General Observations
1. Self-evaluation report






An excellent self-evaluation and assessment report is available describing:
Information about the programme:
o duration
o workload and credit system
o admission requirements
o administration
legal and administrative matters
objectives and aims of the study programme
description of the programme:
o organisation
o description of compulsory part, optional courses and MSc-thesis
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o responsibility of the three partners for the various modules
funding resources
infrastructure
enrolment of students
quality assurance
evaluation of the study results
students
staff: composition and qualifications
tasks of the units in each partner university
SWOT analysis
Appendices:
o cooperation agreement
o detailed study plan and programme
o description of responsible, abstract and content of each module, requirements
and study material
o information on staff
o cost estimate
o sample of graduation certificate
o additional administrative regulations

2. Objectives and Aims
The aim and goal of the programme is clearly described and explained.
The learning outcomes and experiences are formulated in relation to the study plan.
Competences of the graduates are clearly defined.
3. Study Programme and Content
The proposed study programme composed of a large compulsory part (block A) and a
limited number of optional courses seems to be in agreement with the goals of the
programme.
However, due to the multidisciplinary origin and experience of the students the
compulsory part looks too general. Students with e.g. strong background in food sciences or
medical nutrition have to take compulsory courses in similar subjects of which they already
have the requested knowledge. It is advisable to finalise a compulsory block of courses
according to the experience of the student.
In addition there are too many optional courses in block B of which some are very
specific and are not in correspondence with the general objectives and goals.
The students have to present a Master Thesis in which an original research project is
performed under the supervision of a university staff member. The master thesis can be
carried out at a research laboratory in the university or in a public research unit or in
collaboration with industry.
It has been observed during the discussion with the students that there will be limited
time available for the working students in order to perform laboratory experiments. It is
foreseen that more theoretical projects will be the subject of the master thesis.
There is a balanced credit point division over the compulsory and optional part and
master thesis.
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4; Organisation of the studies
Due to the fact that the students have a full time job, the courses are organised on two
full days of the week. Occasionally other periods in the week (weekends) are used for
teaching. Next to the theoretical courses other activities involve practicals and seminars. A
detailed time table is available.
The workload, due to the high number of modules and examinations, is very high. In
addition the students have to perform self-study activities involving presentations and project
problem oriented activities.

5. Quality Assessment
A student questionnaire is organised for the modules of each semester. In this
questionnaire students are assessing the general organisation of the programme, the content
and organisation of each module, the quality of teaching and teachers and the examination
results.
A swot analysis involving the strong and weak points are regularly revised taking into
account the recommendations of staff and students and the advice from public agencies:
research centres and industries.
A recommendation is to establish a quality audit commission composed of the
representatives of teaching staff, researchers and students to monitor regularly the
development and quality assessment of the programme.

6. Logistic and teaching materials
Adequate teaching facilities, laboratories, libraries and internet provisions are
available next to study rooms for the student.
Teaching material either in printed form (books, syllabi) and/or on web-site are
available.
State-of-the-art scientific apparatus are available either at the faculties and/or
participating research institutes.
In the way practical exercises can be organised next to preparation of MSc-thesis.

7. Academic staff
Approximately 40 academic staff members are participating in the organisation
assisted by researchers.
All staff members are experts in the topic they are teaching. They are active in various
research programmes.
International contacts should be promoted in order to upgrade their abilities for
assisting students in research and international peer reviewed publications.

8. Resources and sustainability
Sufficient financial resources are foreseen. At this moment there are agreements
between the partners to continue the MSc-course for the next 6 years.
Until now there were no major conflicts between them.
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9. Swot-analysis












a) Strong points:
urgent need for a programme of nutrition in LV
support by government and industry
multidisciplinary approach
strong administration and organisation
qualified staff
good teaching and research facilities
quality assessment by students
b) Weak points:
not all students are processing the necessary prerequisites to attend successfully the
compulsory block
overlapping of topics in various modules
high workload for students due to high number of courses and examinations
most of the students have full-time job

10. Sustainability of the MSc-course
Due to the non-favourable public health indicators in Latvia (one of the worst in EU),
Latvia is lacking highly qualified nutrition experts. The objective of this project is the
training of specific nutrition experts via a multidisciplinary approach and organised by 3
universities.
Therefore it is necessary that a state budget should be available in order to finance this
study in the field of relation nutrition-health. It is the task of the several ministries (Ministry
of Science and Education, Ministry of Agriculture, Ministry of Health to assure the necessary
budgets to finance those studies and training.

B. Specific Observations









Efficient administrative support at LV
Major responsible for the organisation of course
International oriented staff members with high international experience in teaching
and research
Participants in Socrates Programmes
Excellent research facilities in chemistry and biology
Good student facilities
Overlap of topics in “Food chemistry” and “Nutritional value of food products”
Medical aspects in some courses are too much emphasised.

According to the self-assessment and site-visits the programme should be
recommended for accreditation for 6 years.
Reporter: Prof. R. Verhé, Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering
Riga: 18/1/08
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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Medicīna” darba
devēju aptaujas rezultāti
Par rezidentu vērtējumu pagaidām saņemtas 134 anketas.
Jāatzīmē, ka ārsti ir aizrādījuši par anketas formu – skaidrojumi pie atsevišķiem
punktiem ir pārāk gari, tāpēc nereti nemaz netiek izlasīti, bet vērtējums tiek sniegts tikai šo 9
(10) baļļu sistēmā. Ir bijuši iebildumi par sadaļu profesionālisms un tā skaidrojuma daļu
(...rezidents vienmēr pauž respektu, līdzjūtību, godīgumu...), kas vairāk būtu attiecināma uz
komunikācijas spējām, savukārt – daļa - ...paškritisks, atzīst un vēlas analizēt savas kļūdas
.....attiecināma uz anketas punktu – paškritiskums un spēja pilnveidoties.
Kopumā iegūtie rezultāti:
Rezidenta zināšanas medicīnā

0%
1%
15%

17%
5 punkti
6 punkti
7 punkti
8 punkti
9 punkti
67%

Rezidenta diagnostiskās iemaņas

4%

0%

29%
6 punkti
7 punkti
8 punkti
9 punkti
67%
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Pacientu iztaujāšana

0%

20%

36%
6 punkti
7 punkti
8 punkti
9 punkti
44%

Klīniskā izmeklēšana

9%

0%

25%
6 punkti
7 punkti
8 punkti
9 punkti

66%
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Rezidenta praktiskās iemaņas

0%

25%

19%
6 punkti
7 punkti
8 punkti
9 punkti
56%

Profesionālisms

14%

0%

10%
6 punkti
7 punkti
8 punkti
9 punkti
76%
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Paškritiskums un spēja pilnveidoties

1% 4%

13%

6 punkti
7 punkti
8 punkti
9 punkti
82%

Komunikācijas spējas

1%

24%

28%
6 punkti
7 punkti
8 punkti
9 punkti
47%

Kā redzams no augstāk redzamajiem datiem – rezidentu zināšanas, praktiskās iemaņas
un kompeteneces, kā arī komunikācijas spējas un vēlme pilnveidoties ir augsta – caurmērā 8
punktu novērtējums 9 baļļu sistēmā. Neviens no rezidentūras apmācības procesā iesaistītajiem
ārstiem nebija novērtējis rezidentu mazāk par 6 punktiem.
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Loģiska ir tendence – jo augstākā kursā ir rezidents, jo augstāks vērtējums viņa
zināšanām un praktiskajām iemaņām, tai pat laikā – ne vienmēr atbildīgais ārsts pietiekoši
kritiski novērtē rezidentu, jau uztverot viņu kā savu tuvāko kolēģi un vienotās ārstu komandas
locekli.
Tomēr pārrunājot ar programmu vadītājiem par problēmām rezidentūras studijās, kas
saistītas tieši ar pašiem rezidentiem, izskanēja viedoklis, ka atsevišķiem rezidentiem, kas
iestājušies 2012./2013. mācību gadā, jūtams zināms motivācijas trūkums studijām. Vairāk tas
izteikts ģimenes medicīnas rezidentiem, kas, iespējams, saistīts ar to, ka tie rezidenti, kuri
neizturēja konkursu uz kādu no specialitātēm, tika ģimenes medicīnas programmā kā otras
izvēles specialitātē (vai 1. izvēles programma 2. augstskolā).

154

2.6.6. Citi dokumenti pēc virziena
vadītāja ieskatiem
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23.06.2013.
http://www.lsm.lv/lv/zinas/latvija/lu-mediciinas-fakultati-shogad-absolve-973studenti.a59645/

Reitingi.lv
20.06.2013.
http://www.reitingi.lv/lv/news/izglitiba/80327-lu-medicinas-fakultati-sovasarabsolves-532-studenti.html
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Arstubiedriba.lv
http://www.arstubiedriba.lv/index.php/209-lu-medicinas-fakultatei-jaunas-telpas

Lvportals.lv
21.08.2013.
http://www.lvportals.lv/preses-relizes.php?id=257334
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Diena.lv
21.08.2013
http://www.diena.lv/latvija/zinas/uz-jaunam-telpam-parcelas-ari-lu-medicinas-fakultate14021469

TVnet.lv
21.08.2013.
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/475702lu_medicinas_fakultatei_rekordliels_jauno_studentu_skaits
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Naba.lv
17.04.2013.
http://www.naba.lv/zinas/t/20330/

Focus.lv
21.08.2013
http://www.focus.lv/latvija/sabiedriba/lu-medicinas-fakultate-jau-treso-gadu-straujipieaug-studentu-skaits
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Delfi.lv
21.08.2013.
http://www.delfi.lv/news/national/politics/lu-samazinas-studentu-skaits-optimizeizmaksas-un-parcel-fakultates.d?id=43578245

Vēža pētniece cer plašāk izmantot
biomarķierus
07.06.2013
Ilze Lavrinoviča, Latvijas Avīze
15. maijā Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) svinīgā ceremonijā jau devīto gadu pēc
kārtas trim zinātniecēm pasniedza 2013. gada "L'oreal" Latvijas stipendiju "Sievietēm
zinātnē" ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu.

Viena no zinātniecēm, kura saņēma 4000 latu balvu, ir ārste interniste Jeļizaveta
Sokolovska, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ārste rezidente endokrinoloģe,
Latvijas Organiskās sintēzes institūta bioķīmijas grupas pētniece un Latvijas Universitātes
Medicīnas fakultātes doktorante. Viņa pētīs ģenētiskos, molekulāros un vides faktorus, kas
ietekmē nieru bojājuma (diabētiskās nefropātijas) attīstību pacientiem ar 1. tipa cukura
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diabētu. Pētījums veicinās izpratni par diabētiskās nefropātijas iemesliem un attīstību, lai
nākotnē varētu laikus noteikt un mazināt tās risku, kā arī attīstīt jaunas ārstēšanas metodes.
Stipendiju "Sievietēm zinātnē" saņēma arī dabaszinātņu maģistre Liāna Širmane,
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniece, kura pievērsusies pētījumam par
neorganisku luminiscences materiālu optisko īpašību izmaiņām atkarībā no daļiņu izmēra.
Pētījuma rezultāti būs plaši izmantojami displejos un avārijas gaismas apzīmējumos,
banknošu un identifikācijas dokumentu aizsardzībā pret viltojumiem, bioloģijā un medicīnā –
audzēju diagnostikā un ārstēšanā.
Godam stipendiju nopelnījusi arī bioloģijas zinātņu doktore Zane Kalniņa (33),
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniece, kura šobrīd strādā pie jauna, ar
asinsanalīzes palīdzību veicama testa izveides sekmīgākai prostatas vēža diagnostikai un
slimības gaitas prognozēšanai.
Jaunā zinātniece jau kļuvusi par Eiropas Vēža pētniecības asociācijas, Latvijas Šūnu
bioloģijas biedrības un Latvijas Bioķīmiķu biedrības locekli. Desmit starptautisku zinātnisko
publikāciju autore. Viņa ir arī pieaicinātā lektore LU Bioloģijas fakultātes Molekulārās
bioloģijas katedrā, maģistrantiem lasa lekciju kursu par vēža imunoloģiju, alerģijām un citām
imūnsistēmas slimībām. No šā mācību gada vidus Zane vēl ir docente Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības augstskolā, pasniedz molekulāro bioloģiju. Bet mājās viņa ir sieva un
mamma gadu un deviņus mēnešus vecajai meitiņai Luīzei. Aicinājām Zani uz plašāku sarunu.

Atlika

vien

iet

pa

šo

ceļu

Zane dzimusi Valmierā. Mācījusies Valmieras rajona (tagadējā Burtnieku novada)
Rencēnu pamatskolā un Valmieras Viestura vidusskolā.
– Atskatoties pagātnē, tagad šķiet likumsakarīgi, ka zinātnē nonācu bioloģijas jomā.
Var pat teikt, ka ceļš šajā virzienā vērās pats no sevis, man tikai atlika pa to iet un nestrīdēties
pretī tam, ko dzīve piedāvā, – teic Zane Kalniņa. Siltas atmiņas viņai ir par pamatskolas
bioloģijas skolotāju Natāliju Pinceri, kura prata ieinteresēt par savu priekšmetu. Arī
vidusskolā ar bioloģijas skolotāju ļoti paveicies. Ilga Verovkina prata ne tikai radīt lielisku
izpratni par šo jomu, bet arī saskatīja un mērķtiecīgi uz priekšu virzīja tos, kuriem bioloģijā
bija potenciāls. Viņu vidū bija arī Zane. Sekoja dalība rajona bioloģijas olimpiādē, kurā
meitene ierindojās 1. vietā. Pēc tam valsts mēroga olimpiādē ieguva bronzas medaļu, tā
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izcīnot iespēju startēt starptautiskajā bioloģijas olimpiādē. Dalība olimpiādēs savukārt pavēra
ceļu jebkurā Latvijas augstskolā bioloģijas un medicīnas fakultātē iekļūt bez
iestājpārbaudījumiem. Brīdi svārstījusies starp abām šīm jomām, Zane izvēlējās par labu
bioloģijai un kļuva par Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātes studenti.
Mācoties pirmajā kursā, viņa klausījās profesora Elmāra Grēna lekcijas. Viņš prata
aizraut ar molekulāro bioloģiju. Lielā mērā pateicoties viņam, Zane jau pirmajā studiju gadā
19 gadu vecumā kā laborante uzsāka darba gaitas Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju
centrā – vietā, kur praksē var pārliecināties par augstskolā gūto teorētisko zināšanu patiesumu
un tās reāli "aptaustīt". Zane turpināja te darboties visu pirmo kursu, jo, gatavojoties
starptautiskajai olimpiādei, pirmā studiju gada mācību vielu bija jau pilnībā apguvusi.
Biomedicīnas pētījumu centrā jauno zinātnieci uzņēma LZA korespondētājlocekles, bioloģijas
zinātņu doktores Aijas Linē vadītajā pētniecības grupā. Un Aijas Linē vadībā Vēža
biomarķieru laboratorijā Zane Kalniņa strādā joprojām – tagad gan vairs ne kā laborante un
vēlāk zinātniskā asistente, bet pētniece. Šobrīd laboratorijas darbinieku loks paplašinājies līdz
14 cilvēkiem. Un pagājuši 14 gadi, kopš Zane regulāri ver Latvijas Biomedicīnas pētījumu un
studiju centra durvis. No tiem vairākus gadus viņa veltījusi, lai sagatavotu augsni pētījumam
"Jauna invazīva seroloģiskā testa izstrāde prostatas vēža diagnostikai un prognostikai".

Mērķis – vēzi diagnosticēt ar asinsanalīzi
Zane stāsta – pavisam ir vairāk nekā 150 veidu ļaundabīgie audzēji. Kamēr vēzis ir
sākumstadijā un izpaužas kā sīks bumbulītis, tas nekādas sūdzības nerada. Līdz ar to cilvēks
ar agrīnu vēža stadiju mediķu palīdzību bieži vien nemeklē. Pie ārsta dodas vien tad, kad
rodas slikta pašsajūta – kaut kur sāp vai spiež, bet vēzis tad jau ir trešajā vai ceturtajā stadijā.
Un ārstu iespējas palīdzēt ir ļoti ierobežotas.
Vēzi ir ļoti svarīgi diagnosticēt un efektīvi ārstēt sākumstadijā – tieši šādu mērķi ir
izvirzījuši Vēža biomarķieru laboratorijas zinātnieki. Vispirms viņi veica pētījumu par kuņģa
vēža agrīnu diagnostiku, kas Latvijā ir liela problēma. Šobrīd laboratorija pievērsusies
prostatas vēža izpētei. Šo darbu veic, izmantojot Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF)
finansējumu.
Jau vairāk nekā 20 gadus līdz pat šim brīdim daudzās valstīs pasaulē, arī Latvijā,
prostatas ļaundabīgā audzēja noteikšanai izmanto PSA jeb prostatas specifiskā antigēna testu.
Šis antigēns vīriešiem ir paaugstināts tad, ja notikušas izmaiņas prostatā, bet tas vēl nebūt
nenozīmē, ka tās noteikti ir ļaundabīgas. Tikpat labi prostatā var būt iekaisums, izveidoties
labdabīgi palielināta prostata un rasties citi šā vīrišķā orgāna veselības traucējumi.
– Šis tests nespēj atšķirt labdabīgu un relatīvi nekaitīgu procesu no ļaundabīga. Taču
katram vīrietim, kuram konstatēts paaugstināts PSA līmenis asinīs, mediķi piedāvā veikt
padziļinātu izmeklēšanu, tajā skaitā prostatas audu biopsiju (audu materiālu paņemšanu), kas
ir visnotaļ nepatīkama procedūra, ar smalku adatiņu veicot astoņus līdz padsmit dūrienus. Arī
psiholoģiski šī procedūra ir traumējoša, jo lielākoties vīrietis taču apzinās, uz kādu analīzi
ieradies.
Taču 50 – 80 procentiem vīriešu, kam konstatēts paaugstināts prostatas specifiskais
antigēns, vēlāk, izpētot prostatas audus mikroskopā, ļaundabīgo audzēju neatrod. Tātad lielai
daļai vīriešu biopsiju veic lieki un var apgalvot, ka PSA tests ir kļūdains.
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Mūsu laboratorijas mērķis ir atrast tādus vēža biomarķierus (bioloģiskas izcelsmes
molekulas, kas ar pietiekami augstu ticamības pakāpi spēj pastāstīt par organismā sākušos
ļaundabīgo procesu), kas pēc iespējas precīzāk spētu atlasīt vīriešu grupu, kam tiešām ir
augsta prostatas ļaundabīgā audzēja iespējamība un kam būtu ieteicama biopsija. Turklāt mēs
meklējam tā sauktos neinvazīvos marķierus. Tas nozīmē, ka ļaundabīgo audzēju vēlamies
noteikt, neiejaucoties audos, bet ar parastu asinsanalīzi, – stāsta Zane Kalniņa.

Agresīvs vai mierīgas dabas prostatas vēzis?
Vēl viena aktuāla problēma, kas nonākusi Biomedicīnas pētījumu centra zinātnieku
uzmanības centrā – prostatas vēzis no citiem audzējiem atšķiras ar to, ka 85 – 90 procentos
gadījumu attīstās mierīgi – ilgi neizplatās tālāk par prostatu, nerada metastāzes, strauji neaug,
neliekot par sevi manīt pat 10 – 20 gadus. Taču pārējiem 10 – 15 procentiem prostatas vēža
slimnieku audzējs aug strauji, radot metastāzes kaulos, limfmezglos, muguras smadzenēs.
– PSA tests nespēj atšķirt, vai vēzis attīstīsies agresīvā vai mierīgā veidā, tāpēc mēs,
Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Vēža biomarķieru laboratorijas pētnieki, esam
izvirzījuši uzdevumu atrast tādus biomarķierus, kas spēj to precīzi noteikt.
Tiem pacientiem, kuriem prostatas vēzis attīstās mierīgā formā, nebūs nepieciešams
piemērot agresīvu ārstēšanu – prostatas izņemšanu, ko bieži vien veic slimniekiem ar agresīvu
šā ļaundabīgā audzēja formu, – stāsta zinātniece. Sākotnēji šķiet, prostata ir orgāns, bez kura
vīrietis var iztikt. Taču vīriešiem, kuriem izņemta prostata, bieži vien novēro urīna saturēšanas
traucējumus. Būtiski traucēta ir arī reproduktīvā funkcija – vīrietis dabiskā ceļā vairs nespēj
kļūt par tēvu, to var panākt tikai ar mākslīgās apaugļošanas palīdzību. Riskam pakļauta ir arī
seksuālā funkcija – prostatai tuvumā atrodas erektilie nervi, kurus, izņemot prostatu, nereti
gadās traumēt. Līdz ar to vīrieša dzīves kvalitāte pēc prostatas izņemšanas būtiski pazeminās.

Līdzšinējie rezultāti rada pamatotas cerības
Kas ir šīs molekulas (biomarķieri) cilvēka organismā, kuras liecina, ka ļaundabīgie
procesi ir sākušies? Vēža biomarķieru laboratorija jau vairāk nekā desmit gadus cenšas
noteikt tā sauktos audzēju antigēnus – proteīnu molekulas, kas ražo vēža šūnas un
imūnsistēma tās atpazīst kā svešas.
– Antivielas asinīs ir viena no imūnsistēmas atbildes reakcijām, kas rodas, reaģējot uz
svešajām molekulām. Antivielas var noteikt, izmantojot asiņu paraugu. Būtiskākais
uzdevums, ko pētījumā izvirzīja laboratorija, bija atšķirt antivielas, kas atrodamas vēža
slimnieku asinsritē, no veselu pacientu antivielām un saprast, cik ļoti tās atšķiras. Un noteikt,
vai vēža pacientu antivielas ir tās, kas stāstu par cilvēka organismā notiekošajiem
ļaundabīgajiem procesiem pastāstītu diezgan ticami. Šajā nolūkā vispirms mēģinājām
identificēt pēc iespējas lielāku vēža šūnu radīto antigēnu "repertuāru". Bija vajadzīgi ilgi gadi,
lai mēs to atrastu un raksturotu. Ieguvām informāciju par vairāk nekā 1400 antigēniem, ko
atradām melanomas, prostatas un kuņģa vēža slimnieku audzējos.
Nākamais solis bija atrast veidu, kā pateikt, pret kuriem no šiem vairāk nekā 1400
antigēniem katram pacientam individuāli antivielas ir veidojušās.

163

Tieši tobrīd zinātnē ar lielu joni ienāca mikročipu jeb mikrorindu tehnoloģija – uz
maza laukumiņa kā mikroskopiskus punktiņus vienu otram blakus sarindo antigēnus un katru
šo mazo laukumiņu testē ar pacienta asiņu seruma paraugu – 2 mikrolitriem (1/10 daļu no
pilītes). Ja cilvēkam ir antivielas pret kādu no šiem antigēniem, antivielas pie tiem piesaistās.
Lai saprastu, kuras antivielas visbiežāk sastopamas tieši prostatas vēža pacientiem, esam
nolēmuši izanalizēt aptuveni 250 šā ļaundabīgā audzēja pacientu asiņu paraugus. Vēl viena
grupa, ko esam iekļāvuši pētījumā, ir vīrieši ar labdabīgām prostatas saslimšanām – ir svarīgi
saprast, vai antivielas spēj nošķirt labdabīgos no ļaundabīgajiem procesiem prostatā. Pozitīvi
ir tas, ka antivielas cilvēka organismā parādās jau ļoti agri – līdz pat pieciem gadiem pirms
cilvēka ķermenī attīstījies daudzmaz saskatāms audzējs. Tāpēc antivielas kā biomarķieri ir ļoti
piemērotas tieši agrīnai vēža diagnostikai, – stāsta Zane.
Šobrīd zinātniekiem pētniecības nolūkos, sadarbojoties ar Rīgas Austrumu klīnisko
universitātes slimnīcu, ir izdevies savākt jau 250 prostatas vēža pacientu seruma paraugus un
tikpat daudz paraugu no pacientiem ar labdabīgām prostatas saslimšanām.
Vēl zinātnieki ļoti gaida atsaucamies veselus vīriešus vecumā no 40 gadiem, kuri būtu
ar mieru piedalīties šajā pētījumā. Tie, kas apsver iespēju atbalstīt zinātni, aicinām ieskatīties
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra mājaslapā: www.biomed.lu.lv.
Sakot paldies par atsaucību, vīriešiem, kuri piedalījušies pētījumā, E. Gulbja
laboratorijā piedāvā iespēju bez maksas nodot analīzes glikozes, holesterīna un tauku līmeņa
noteikšanai, kā arī, ja vēlas, viņus informēs par pētījumā gūtajiem rezultātiem. Dalība
pētījumā ir anonīma.
– Pagaidām prostatas vēža diagnostikai un prognostikai veltītais zinātniskais projekts
ir tikai pētījuma un hipotēžu līmenī. Bet mūsu līdz šim veiktie pētījumi saistībā ar kuņģa vēzi
pierāda, ka no jauna atklātie biomarķieri reālo situāciju organismā spēj atainot daudz precīzāk
par tiem biomarķieriem, ko slimnīcās izmanto patlaban. Tas jau ir solis uz priekšu. Un kuņģa
vēža testu mēs vēl turpināsim uzlabot. Bet prostatas vēzis, salīdzinot ar kuņģa vēzi, ir vēl
imunogēnāks – tas nozīmē, ka imūnsistēma uz prostatas vēzi reaģē labāk nekā uz kuņģa
audzējiem. Tāpēc mēs ceram, ka pētījuma rezultāti saistībā ar prostatas vēža diagnostikas
testa izstrādi būs vēl cerīgāki, – uzsver Zane Kalniņa.

UZZIŅAI
* "L'oreal" Latvijas stipendija "Sievietēm zinātnē" ar UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu iedibināta pirms deviņiem gadiem, lai
atbalstītu nozīmīgu pētījumu veikšanu Latvijā, veicinātu sieviešu iespējas veidot karjeru
zinātnē un iedrošinātu potenciālās jaunās zinātnieces sekot savam aicinājumam. Šīs
stipendijas Goda patronese ir bijusī Valsts prezidente akadēmiķe Vaira Vīķe-Freiberga.
Latvijā to ir saņēmušas jau 27 zinātnieces.
"L'oreal" Latvijas stipendija "Sievietēm zinātnē" izveidota starptautiskās "L'oreal" –
UNESCO sadarbības programmas "Sievietēm zinātnē" ietvaros. Programma, kurai šogad aprit
15 gadi, ir lielisks privātuzņēmuma un starpvaldību organizācijas partnerības paraugs.
Zinātnieču atbalstam tajā spēkus apvienojis ķīmiķa Ežēna Šiellēra pirms vairāk nekā 100
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gadiem dibinātais kosmētikas uzņēmums "L'oreal" un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes
un kultūras organizācija (UNESCO). Programmas mērķis ir popularizēt sieviešu sasniegumus
zinātnē, iedvesmot jaunās zinātnieces un mazināt dzimumu nevienlīdzību karjeras veidošanas
iespējās. 15 gados šīs programmas ietvaros atbalstītas jau vairāk nekā 1700 zinātnieces no 108
valstīm.
* Zinātnieku prognozes ir satraucošas – katrs trešais cilvēks pasaulē savas dzīves laikā
saslims ar kādu no ļaundabīgajiem audzējiem (tiem ir vairāk nekā 150 veidu), katrs piektais
vēža dēļ šķirsies no dzīves. Neskatoties uz ievērojamo moderno tehnoloģiju un biomedicīnas
nozares attīstību, vēl joprojām nav gūta atbilde uz jautājumu, kā ļaundabīgos audzējus agrīni
diagnosticēt un efektīvi ārstēt. Viena no visbiežāk sastopamajām ļaundabīgo audzēju formām
ir prostatas vēzis. Tas biežāk attīstās vīriešiem pēc 50 gadu vecuma, taču nereti piemeklē arī
jaunākus, 35 – 45 gadus vecus vīriešus. Saslimstība ar prostatas vēzi un mirstība no tā
attīstītajās valstīs pēdējos 20 gados ir strauji pieaugusi – tas ir visbiežāk sastopamais vēža
veids vīriešiem Eiropā (arī Latvijā) un Amerikā. Baltijas valstīs mirstība no prostatas vēža
sasniedz ļoti augstus rādītājus – tas ir trešais biežākais vēža izraisītas nāves iemesls.

Šī lapa izdrukāta no DELFI portāla
Adrese: http://www.delfi.lv/archive/print.php?id=43691825

Parakstīts līgums par vērienīgā LU
Akadēmiskā centra būvniecību Torņakalnā
(11)
LETA | 27. septembris 2013 19:59
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Foto: DELFI
Latvijas Universitāte (LU) piektdien parakstījusi līgumu ar pilnsabiedrību "LNK
IndustriesGroup" par LU Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, pirmās kārtas tehniskā
projekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību, aģentūru LETA informēja LU Preses centrā.
Līgums 14,89 miljonu latu vērtībā (bez PVN) noslēgts ar iepirkuma procesā izvēlēto
būvnieku - pilnsabiedrību "LNK IndustriesGroup", lai jau oktobrī varētu sākt pirmos darbus
un 2015.gada vasarā pabeigtu septiņstāvu ēkas būvniecību, to iekārtotu un nodotu
ekspluatācijā.
LU rektors Mārcis Auziņš ir gandarīts, ka LU un visai valstij nozīmīga projekta īstenošanā
izdevies realizēt caurskatāmu iepirkuma procedūru. "Dodot iespēju savus piedāvājumus
iesniegt plašam pretendentu lokam, valstij un Latvijas Universitātei, esam ietaupījuši vairākus
miljonus latu, ko būs iespējams novirzīt citu augstākajai izglītībai nozīmīgu jautājumu
atbalstam. Tā ir labākā dāvana, ko varējām pasniegt savai Alma Mater 94 gadu jubilejā,"
norāda Auziņš.
Savukārt AS "LNK Industries" valdes loceklis Jevgenijs Locovs uzskata, ka LU Akadēmiskā
centra būvniecība ir ne tikai Latvijas, bet visu Baltijas valstu mērogā nozīmīgs projekts. "Ne
vienā vien nozarē ir diskutēts par jaunu, augsti kvalificētu speciālistu trūkumu, tādēļ papildu
vērtību šī projekta realizācijai piešķir apziņa, ka varam sniegt ieguldījumu modernas mācību
vides radīšanā un zinātnes attīstībā. Mūs gaida dinamisks darba process, kas jau tuvākajās
dienās tiks sākts ar tehniskā projekta izstrādi, savukārt viens no projekta izaicinošākajiem
posmiem būs pētniecības centru laboratoriju būvniecība un iekārtošana, kam nepieciešamas
gan specifiskas zināšanas, gan sarežģīti tehniskie risinājumi," saka Locovs.
Šomēnes LU Senāts atbalstījis projekta īstenošanu, lēma par profesionālas projekta vadības
grupas izveidi, kā arī pieņēma zināšanai izstrādāto risku vadības plānu. Informatīvo ziņojumu
par LU Akadēmiskā centra Torņakalnā būvniecību šonedēļ apstiprināja arī Ministru kabinets.
Jaunā ēka tiks aprīkota ar modernām auditoriju un laboratoriju iekārtām un mēbelēm vairāk
nekā 10 miljonu latu vērtībā. Jaunuzceltajā korpusā atradīsies Bioloģijas fakultāte, Ķīmijas
fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Medicīnas fakultāte, kā arī Mikrobioloģijas
un biotehnoloģijas institūts un Ķīmiskās fizikas institūts. Kopumā telpas paredzētas ap 3000
studentiem, zinātniekiem, mācībspēkiem.
Tāpat jaunajā ēkā tiks iekārtotas sešu valsts nozīmes pētniecības centru laboratorijas Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes
pētniecības centrs, Farmācijas un biomedicīnas valsts nozīmes pētniecības centrs,
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Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centrs, Meža
un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centrs, Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo
materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs, Sabiedrības
veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centrs.
Torņakalna rajonā LU plāno izveidot modernu Akadēmisko centru ar vairākām ēkām, kas
radītu ērtu, funkcionālu, ekonomisku un uz ilgtspējīgu attīstību orientētu mācību, darba un
sadzīves vidi. Dabaszinātņu akadēmiskais centrs ir pirmā kārta projektā, kas paredz izveidot
mūsdienīgu zināšanu un jauno tehnoloģiju izpētes un apguves vietu ķīmijas, bioloģijas,
medicīnas, ģeogrāfijas un Zemes zinātņu studijām un zinātniskajam darbam. Nākamajās
kārtās plānots izveidot Humanitāro zinātņu centru, Skolotāju izglītības centru un Sociālo
zinātņu centru.

Foto: LETA

Laikraksts: Augstskolas diploms negarantē
lielu algu 11
Db.lv, 2013. gada 25. jūnijs 08:32
Atalgojums dažās kvalificētās darba nozarēs nespēj konkurēt ar nekvalificētu darbu
atalgojumu, un tādējādi neattaisno izglītībā ieguldītos līdzekļus, otrdien raksta
laikraksts Diena.
Tā, piemēram, ārsts Latvijā saņem vidēji 847 latus mēnesī, bet pirms tam jāiegūst akadēmiskā
izglītība – bakalaura vai maģistra grāds vai profesionālā bakalaura/maģistra grāds, vai otrā
līmeņa augstākā izglītība. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes programmas ilgums ir
seši gadi, bet pilna studiju maksa – ap 10 800 latiem. Vidusskolas skolotājs, kuram jāiegūst
bakalaura vai maģistra grāds vai profesionālā bakalaura vai maģistra grāds, vai otra līmeņa
augstākā izglītība, mēnesī saņem vidēji 534 latus. Tikmēr ražotnes strādnieka atalgojums
vidēji ir 400 – 550 lati mēnesī, un šim amatam nav nepieciešams iegūt īpašu izglītību.
Valsts atzīst sasaistes trūkumu starp izglītību un darba tirgu – vairums laikraksta Diena
aptaujāto ekspertu un amatpersonu atzīst, ka nepieciešams uzlabot gan izglītības kvalitāti, gan
apzināt to, kā pēc studiju pabeigšanas veicas absolventiem.
Latvijā ir pietiekami daudz diplomu kaltuvju, kuru diplomus var izmantot labākajā gadījumā
par tapetēm, uzskata ekonomikas zinātņu doktors, Latvijas Bankas (LB) ekonomists Oļegs
Krasnopjorovs. Tajā pašā laikā viņš norāda – «ja vidusskolas beidzējs droši zina, ko dzīvē
grib sasniegt un mērķtiecīgi sper soļus šajā virzienā, nav ne mazāko šaubu par viņa karjeras
veiksmi, arī Latvijā».
Problēma Latvijas izglītības sistēmā slēpjas tajā, ka pārāk liels uzsvars tiek likts tieši uz
teorētisko mācību apguvi, uzskata ekonomists Uldis Osis. Atalgojuma atšķirību, pēc
ekonomista domām, nosaka nozaru atšķirības – publiskajā sektorā algas ir zemākas, tomēr var
rēķināties ar lielāku stabilitāti – lai arī mazāks, atalgojums tiek izmaksāts regulāri, noteiktā
laikā.
Valsts neērtā situācijā nostādījusi tos cilvēkus, kuri jūt aicinājumu strādāt cildenu, tomēr
sliktāk atalgotu darbu – tādi ir, piemēram, ārsti un citi medicīnas darbinieki, uzskata
ekonomists Jānis Ošlejs. Atalgojuma starpībā neesot vainojama izglītības sistēma, jo šīs pašas
sistēmas izglītotie medicīnas darbinieki iegūst zināšanas, kas ļauj bez problēmām savā
profesijā strādāt un pelnī arī Zviedrijā, pārliecināts ekonomists. «Es domāju, ka valsts
vienkārši izmanto tādu cilvēku motivāciju,» norāda J. Ošlejs.
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Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis pauž – lai cilvēki varētu gūt
maksimālu labumu no iegūtās izglītības, tai jābūt saistītai ar darba tirgus pieprasījumu. Tāpat
viņš uzskata, ka «risinājums tam, lai cilvēki varētu strādāt atbilstoši profesijai un izglītībai,
turklāt saņemt par to arī atbilstošu atalgojumu, manā skatījumā, būtu profesionālās izglītības
attīstīšana».
aksts no Puaro.lv
28. septembris (2013) 12:18

Parakstīts līgums par vērienīgā LU
Akadēmiskā centra būvniecību Torņakalnā

Latvijas Universitāte (LU) piektdien parakstījusi līgumu ar pilnsabiedrību "LNK
IndustriesGroup" par LU Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, pirmās kārtas
tehniskā projekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību, informēja LU Preses centrā.
Līgums 14,89 miljonu latu vērtībā (bez PVN) noslēgts ar iepirkuma procesā izvēlēto
būvnieku - pilnsabiedrību "LNK IndustriesGroup", lai jau oktobrī varētu sākt pirmos darbus
un 2015.gada vasarā pabeigtu septiņstāvu ēkas būvniecību, to iekārtotu un nodotu
ekspluatācijā.
LU rektors Mārcis Auziņš ir gandarīts, ka LU un visai valstij nozīmīga projekta īstenošanā
izdevies realizēt caurskatāmu iepirkuma procedūru. "Dodot iespēju savus piedāvājumus
iesniegt plašam pretendentu lokam, valstij un Latvijas Universitātei, esam ietaupījuši vairākus
miljonus latu, ko būs iespējams novirzīt citu augstākajai izglītībai nozīmīgu jautājumu
atbalstam. Tā ir labākā dāvana, ko varējām pasniegt savai Alma Mater 94 gadu jubilejā,"
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norāda

Auziņš.

Savukārt AS "LNK Industries" valdes loceklis Jevgenijs Locovs uzskata, ka LU Akadēmiskā
centra būvniecība ir ne tikai Latvijas, bet visu Baltijas valstu mērogā nozīmīgs projekts. "Ne
vienā vien nozarē ir diskutēts par jaunu, augsti kvalificētu speciālistu trūkumu, tādēļ papildu
vērtību šī projekta realizācijai piešķir apziņa, ka varam sniegt ieguldījumu modernas mācību
vides radīšanā un zinātnes attīstībā. Mūs gaida dinamisks darba process, kas jau tuvākajās
dienās tiks sākts ar tehniskā projekta izstrādi, savukārt viens no projekta izaicinošākajiem
posmiem būs pētniecības centru laboratoriju būvniecība un iekārtošana, kam nepieciešamas
gan specifiskas zināšanas, gan sarežģīti tehniskie risinājumi," saka Locovs.
Šomēnes LU Senāts atbalstījis projekta īstenošanu, lēma par profesionālas projekta vadības
grupas izveidi, kā arī pieņēma zināšanai izstrādāto risku vadības plānu. Informatīvo ziņojumu
par LU Akadēmiskā centra Torņakalnā būvniecību šonedēļ apstiprināja arī Ministru kabinets.
Jaunā ēka tiks aprīkota ar modernām auditoriju un laboratoriju iekārtām un mēbelēm vairāk
nekā 10 miljonu latu vērtībā. Jaunuzceltajā korpusā atradīsies Bioloģijas fakultāte, Ķīmijas
fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Medicīnas fakultāte, kā arī Mikrobioloģijas
un biotehnoloģijas institūts un Ķīmiskās fizikas institūts. Kopumā telpas paredzētas ap 3000
studentiem,
zinātniekiem,
mācībspēkiem.
Tāpat jaunajā ēkā tiks iekārtotas sešu valsts nozīmes pētniecības centru laboratorijas Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes
pētniecības centrs, Farmācijas un biomedicīnas valsts nozīmes pētniecības centrs,
Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centrs, Meža
un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centrs, Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo
materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs, Sabiedrības
veselības
un
klīniskās
medicīnas
valsts
nozīmes
pētniecības
centrs.
Torņakalna rajonā LU plāno izveidot modernu Akadēmisko centru ar vairākām ēkām, kas
radītu ērtu, funkcionālu, ekonomisku un uz ilgtspējīgu attīstību orientētu mācību, darba un
sadzīves vidi. Dabaszinātņu akadēmiskais centrs ir pirmā kārta projektā, kas paredz izveidot
mūsdienīgu zināšanu un jauno tehnoloģiju izpētes un apguves vietu ķīmijas, bioloģijas,
medicīnas, ģeogrāfijas un Zemes zinātņu studijām un zinātniskajam darbam. Nākamajās
kārtās plānots izveidot Humanitāro zinātņu centru, Skolotāju izglītības centru un Sociālo
zinātņu centru.
raksts no Puaro.lv
3. oktobris (2013) 20:52

Studente no Igaunijas saņēmusi LU
izcilības stipendiju medicīnā 3000 eiro
apmērā
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Publicitātes
Studente no Igaunijas Anna Sāremeta saņēmusi Latvijas Universitātes (LU)
Fonda izcilības stipendiju medicīnā 3000 eiro (aptuveni 2100 latu) apmērā, informēja
LU.
LU Medicīnas fakultāte (LU MF) un LU Fonds izraudzījies 2012./2013.akadēmiskā gada
izcilāko Ārstniecības studiju programmas studenti. Šī stipendija ir ikgadējs atbalsts LU MF
1.kursa
labākajam
studentam.
"Esmu priecīga, ka šī stipendija ir nonākusi igauņu studentes rīcībā, kas noteikti būs liels
atbalsts izcili iesāktajām studijām un turpmāko akadēmisko sasniegumu realizācijai. Ārzemju
studenti arvien vairāk novērtē studiju iespējas Latvijā, tāpēc jūtos gandarīta, ka varam atbalstīt
arī citu valstu studentus, kuru tuvākie vai tālākie karjeras mērķi, iespējams, saistās ar savu
spēju un zināšanu pielietošanu kādā no Latvijas medicīnas iestādēm," norāda mecenāte
Dzintra
Uibo.
Studente savu izcilību un neatlaidību studijās apliecinājusi, saņemot augstāko vidējo
novērtējumu kursā, kas pirmā akadēmiskā gada noslēgumā bija 8,64 balles. Stipendijas
ieguvēja ir Igaunijas pilsone, iepriekš studējusi un ieguvusi biomedicīnas bakalaura grādu
Lielbritānijā.
Patlaban
Sāremeta
studē
LU
MF
otrajā
kursā.
Pati stipendijas ieguvēja nebiju domājusi, ka dzīve viņu atvedīs uz Latviju, taču pirms gada
sapnis par studijām LU MF piepildījies. "Ir liela priekšrocība studēt medicīnu tieši LU MF, jo
šeit tas notiek, sekojot līdzi labākajām klasiskajām tradīcijām, turklāt studentu grupas ir
nelielas. Tas sniedz iespēju ciešāk sadarboties studentiem un mācībspēkiem,” stāsta Sāremeta.
"Izcilības stipendija" ir finansiāls atbalsts LU MF Ārstniecības otrā līmeņa profesionālās
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augstākās izglītības studiju programmas izcilākajiem 1.kursa studentiem, kas veicina studentu
tiekšanos uz izcilību sekmēs un studijās. Uz stipendiju varēja pretendēt jebkurš šīs
programmas 1.kursa students, kura vidējā atzīme ir augstāka par 7,5 ballēm.
LETA

http://www.arstubiedriba.lv/index.php/209-lu-medicinas-fakultatei-jaunas-telpas
http://la.lv/?option=com_avizegallery&view=front&tagId=1359&Itemid=196#26142
http://www.youtube.com/watch?v=IxjwJ0Y1bxE
LU Medicīnas fakultātes Jauno mediķu skolā mācīsies 250 skolēni
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes (LU MF) Jauno mediķu skolā
(JMS) 2013./2014. akadēmiskajā gadā mācīsies 250 vidusskolēni, no kuriem 150
mācības turpinās jau otro gadu, bet 100 uzsāks mācības no jauna. JMS
nodarbības sāksies 26. oktobrī un ilgs līdz maijam, kad ik gadu skolas
absolventi saņem sertifikātus, kas kopā ar labām centralizēto eksāmenu
atzīmēm dod priekšroku, stājoties LU MF.
„Mācības JMS vidusskolēnu vidū ar katru gadu kļūst arvien populārākas, par
ko liecina lielais pieteikumu un mācīties gribētāju skaita pieaugums. Šis fakts ir mūsu
motivācija turpināt iesākto un apsvērt iespējas turpmākajos gados uzņemt vēl lielāku
interesentu skaitu. Esam gandarīti, ka JMS ir attaisnojusi mūsu mērķi – ieinteresēt
jauniešus studēt medicīnu,” norāda JMS vadītāja, LU MF asoc. prof. Inese
Folkmane.
JMS šoruden tiek uzsākts ceturtais mācību gads. Skolu, kas ir bez maksas,
šajā laikā absolvējuši 505 vidusskolēni, daļa skolas absolventu pašlaik jau sekmīgi
turpina studijas LU MF, kur šogad tika uzņemts rekordliels studentu skaits – divas
reizes vairāk nekā pērn. Strauji audzis arī vidusskolēnu pieteikumu skaits, tādēļ tika
veikta rūpīga to atlase, lai mācībām JMS uzņemtu zinošākos un spējīgākos
jauniešus, kas nopietni vēlas savu dzīvi saistīt ar medicīnas studijām LU MF.
Pirmā dalībnieku tikšanās reize un iepazīšanās ar mācību procesu notiks 26.
oktobrī. Turpmākās JMS nodarbības paredzētas katra mēneša pēdējā sestdienā no
plkst. 11.00 – 13.00 LU centrālajā ēkā Raiņa bulv.19. Kā jau ierasts, JMS lekcijas
lasa un praktiskās nodarbības vada pieredzes bagāti LU Medicīnas fakultātes
pasniedzēji un Latvijas medicīnas nozares labākie praktiķi, kā arī doktoranti un
Ārstniecības programmu vecāko kursu studenti.
Mācības skolā ir veidotas kā aizraujošu lekciju cikls, kura mērķis ir sniegt
ieskatu medicīnas zinātnē. Skolas ietvaros jaunieši apgūs ievadkursu cilvēka
anatomijā un histoloģijā, kā arī uzzina par biežākajām orgānu-sistēmu patoloģijām, to
izmeklēšanas metodēm un ārstēšanu. Skolēni arī iepazīstas ar onkoloģijas un
ķirurģijas iespējām mūsdienās, noklausās ievadkursu dzemdniecībā un ginekoloģijā,
kā arī iepazīstas ar jaunākajām aktualitātēm pediatrijā. Mācību kursā iekļauta arī
farmakoloģija, kā arī iespēja uzzināt vairāk par molekulārās bioloģijas metožu
pielietošanu medicīnā. Paralēli specializētajiem kursiem skolēniem tiks piedāvāts arī
ieskats Latvijas un pasaules medicīnas vēsturē.
Par Latvijas Universitāti
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Latvijas Universitāte dibināta 1919.gadā un ir lielākā un tradīcijām bagātākā
augstākās izglītības iestāde Latvijā. Visas vairāk nekā 130 LU īstenotās studiju
programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs un 21 institūtā strādā mūsu valsts
vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes
darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes
universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā
attīstībā.
Par
LU
Medicīnas
fakultāti
LU MF programmas ir ļoti mūsdienīgas, veidotas balstoties uz jaunākajiem zinātnes
sasniegumiem un Skandināvijas valstu pieredzi. Visas programmas ir akreditētas un
atbilst Eiropas Savienības normām. Būtiska studiju sastāvdaļa ir praktiskās
nodarbības un prakse, kas notiek Rīgas vadošajās klīnikās un ārstniecības iestādēs:
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca; Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca un stacionāri; Bērnu klīniskā universitātes slimnīca; Rīgas 1.slimnīca;
Latvijas Jūras medicīnas centrs; Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca; Rīgas
Dzemdību nams un ģimenes ārstu prakses.
Pētniecības jomā notiek plaša sadarbība ar daudzām zinātniskajām
institūcijām Latvijā. LU MF studenti katru gadu arī piedalās ES izglītības programmās
LLP/ERASMUS, kas piedāvā studentiem iespēju no trīs mēnešiem līdz pilnam
akadēmiskajam gadam studēt kādā citā ES dalībvalsts augstskolā.
Līdzās atzītiem Latvijas medicīnas nozares korifejiem, LU MF strādā arī daudz
jaunu un talantīgu pasniedzēju, lasīt lekcijas ierodas arī vieslektori no Zviedrijas,
Vācijas un ASV. Fakultātē kopumā strādā 126 akadēmiskie docētāji, no kuriem 4 ir
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenie locekļi, 7 korespondētājlocekļi, 19 profesori, 25
asociētie profesori, 18 docenti, 12 viesprofesori, 5 privātdocenti u.c.
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Satura rādītājs pašnovērtējuma virziena ziņojuma pielikumu sadaļai
2.6.1. Lēmumi un līgumi
1) Vienošanās ar RSU par APSP „Ārstniecība” realizāciju pārtraukšanas gadījumā
2) Vienošanās ar RSU par BSP „Farmācija” realizāciju pārtraukšanas gadījumā
3) Vienošanās ar RSU par MSP „Farmācija” realizāciju pārtraukšanas gadījumā
4) Vienošanās ar RSU par PBSP un MSP „Māszinības” realizāciju pārtraukšanas gad.
5) Vienošanās ar RSU par APSP „Medicīna” realizāciju pārtraukšanas gadījumā
6) Vienošanās ar RSU par doktora studiju progr. „Medicīna un farmācija”
realizāciju pārtraukšanas gadījumā
7) Fizikas un matemātikas fakultātes Domes lēmums par BSP „Optometrija”
realizāciju studiju programmas pārtraukšanas gadījumā
8) Bioloģijas fakultātes Domes lēmums par PMSP „Optometrija” realizāciju
studiju programmas pārtraukšanas gadījumā
9) Vienošanās ar RTU par PBSP „Radiogrāfija” realizāciju pārtraukšanas gadījumā
10) Sadarbības līgums starp LLU, LU, RSU par MSP „Uzturzinātne” realizāciju
11) APSP „Ārstniecība” prakses nolikums
12) APSP „Ārstniecība” prakses līgumi
13) PBSP „Māszinības” prakses nolikums
14) PBSP „Māszinības” prakses līgumi
15) APSP „Medicīna” prakses līgumi
16) PMSP „Optometrija” prakses nolikums
17) PMSP „Optometrija” prakses līgumi
18) PBSP „Radiogrāfija” prakses nolikums
19) PBSP „Radiogrāfija” prakses līgumi
20) Izraksts no LU Veselības zinātņu studiju programmu padomes par
Veselības aprūpes studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu
21) Izraksts no Medicīnas fakultātes Domes sēdes par studiju virziena
pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu
22) Fizikas un matemātikas Studiju programmu padomes sēdes lēmums
par studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu
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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas „Ārstniecība” prakses nolikums un prakses
līgumi
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Apstiprināts
LU MF Domes sēdē__08.03.2006
protokols Nr.____84/6/7__
LU Medicīnas fakultātes prakses nolikums
augstākajā profesionālajā programmā
ārsta grāda iegūšanai

1. Vispārīgie noteikumi.
Ārsta prakses nolikums veidots, pamatojoties uz LR Izglītības likuma, LR MK
2001. gada 20. novembra noteikumiem Nr. 481 „Par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standarta”, kā arī uz EEC 85/432 direktīvas.
Pamatojoties uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta ārsta
prakse ir programmas obligātajā saturā un prakses apjoms ir 27 kredītpunkti.
2. Prakses mērķis.
Audzināt augsti kvalificētu, radošu un profesionāli spējīgu speciālistu.

3. Prakses uzdevumi:
 Padziļināta zināšanu apgūšana par atbilstošos studiju kursos iegūto teorētisko
zināšanu pielietošanu praksē, saistot zinātniski pamatotas atziņas ar iespējām
tās ieviest un īstenot ārsta praksē.
 Iepazīties ar darbu medicīniskās aprūpes iestādēs kā arī privātajās ārsta
praksēs.
 Mācīties strādāt kolektīvā partnerattiecībās ar medicīnisko personālu.
 Apgūt iemaņas un spējas strādāt saskarsmē ar pacientiem izejot no saskarsmes
psiholoģijas un profesionālās ētikas viedokļa.
 Lasīt zinātniski pētniecisko literatūru par medicīnas jaunumiem, mācēt
sagatavot referātus, seminārus kā arī informēt kolēģus par jaunākajiem zinātnes
sasniegumiem.
 Praksē iegūtās zināšanas sistematizēt, analizēt un
atskaitīties prakses
vadītājam.
4. Prakses norises vieta.
LU MF klīnikas, valsts un pašvaldību slimnīcas, ārsta privātprakses.
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5. Prakses ilgums.
Atbilstoši 27 kredītpunktu apmēram klīnisko priekšmetu studiju laikā nepieciešams
piedalīties vizītēs, konsīlijos kā arī uzrakstīt un analizēt slimības vēstures, kursa darbus
un referātus, volontēt operācijas u.c.
6. Prakses vadītājs.
Praksi vada LU MF mācībspēks vai speciāli šim darbam pieņemts docētājs.
7. Praktikanta pienākumi un tiesības.
Prakses laikā students iepazīstas ar ārstniecības iestādes vai ārsta privātprakses
darba organizāciju. Izpilda konkrētus prakses vadītāja uzdevumus, raksta parakses
atskaiti vai dienasgrāmatu, ko prakses beigās noformē kā atskaiti, kuru iesniedz prakses
vadītājam. Kopā ar vadītāju tiek novērtēta studenta darbība prakses laikā, noteikts
prakses vērtējums, kas tiek ierakstīts eksaminācijas lapā (protokolā) un ievadīts LU
LUIS sistēmā.
Par neierašanos prakses vietā laicīgi jābrīdina prakses vadītājs, jāuzrāda attaisnojoši
dokumenti un jāvienojas par nokavētās prakses atstrādāšanu.
8. Prakses programma.
Prakses programma nodrošina studentam aktīvi piedalīties visos ar slimību
diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi saistītos jautājumos. Prakses vadītāja uzraudzībā
un pēc tā norādījumiem novērtēt ārstniecības personu darbu vai arī

pašam veikt

manipulācijas, kuras ir atļāvis vai uzrauga prakses vadītājs.
Praktikantiem jāmācās pielietot LU MF iegūtās zināšanas praksē klīniskajos
priekšmetos visā studiju periodā.
9. Profesionālisms.
Profesionālisms sevī ietver altruismu, pienākuma izjūtu, respektu pret citiem, ētikas
zināšanas, pašmācīšanās tieksmi, profesijas identitātes apzināšanos:









jāuzņemas atbildība par teikto vārdu un rīcību,
jāizturas ar cieņu pret pacientiem un kolēģiem,
jāievēro profesionālās ētikas vadlīnijas,
jāpilda ārstnieciskā personāla aprūpes uzdevumi attiecībā pret indivīdu,
pacienta intereses jāatzīst par pārākām par savām interesēm,
jāpinveido savas zināšanas,
jāprot neizmantot ārpus darba attiecības lēmumu ietekmēšanai,
jāapzinās, ka nedrīkst pieņemt dāvanas, kas var radīt interešu konfliktu.
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10. Komunikācijas spējas:







sarunas laikā ar pacientu jāizrāda simpātijas, ieinteresētība un līdzjūtība,
jāprot klausīties un sarunāties,
jāinicē diskusija, jāveido attiecības ar pacientu,
jāprot sarunāties un uzklausīt citus veselības aizsardzības speciālistus,
jāparāda spēja aprakstīt situāciju un rakstiski sniegt informāciju,
jāprot valodas.

11. Studentam prakses laikā jāapgūst sekojošas iemaņas un manipulācijas (vai
jāpiedalās):
1.neatliekamās medicīniskās palīdzības un dzīvības pasākumu veikšana pacientiem
ar vitālo funkciju traucējumiem pirms stacionārā etapā:
1.1. samaņas līmeņa novērtēšana;
1.2. elpceļu stāvokļa un elpošanas novērtēšana;
1.3. elpošanas nodrošināšana ar un bez palīglīdzekļiem (elpvadi,
elpināmais maiss, sejas maska);
1.4. cirkulācijas novērtēšana;
1.5. cirkulācijas nodrošināšana.
2. palīdzības sniegšana traumas pacientiem pirms stacionārā etapā:
2.1. cietušo primārā apskate un traumas smaguma pakāpes noteikšana;
2.2. ārējās asiņošanas apturēšanas metodes;
2.3. septiskas un aseptiskas brūces primārā apstrāde un aseptiska
pārsēja uzlikšana;
2.4. pagaidu imobilizācijas nodrošināšana, šinu uzlikšana.
3. speciālo izmeklējumu nepieciešamības un citu specialitāšu ārstu līdzdalības
noteikšana pacientu veselības aprūpē;
4. prasme veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu:
4.1. novērtēt vispārējo objektīvo stāvokli (veikt apskati);
4.2. veikt palpāciju un perkusiju;
4.3. noteikt perifēro un karotīdu pulsu;
4.4. mērīt asinsspiedienu;
4.5. izmeklēt per rectum un per vaginam;
4.6. veikt plaušu un sirds auskultāciju;
5. zināšanas klīniskā farmakoloģijā un prasme sastādīt zāļu recepti;
6. prasme veikt šādas manipulācijas :
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6.1. perifēro vēnu kateterizāciju,
6.2. infūzijas un transfūzijas terapiju,
6.3. pleiras dobuma punkciju,
6.4. ascīta punkciju,
6.5. urīnpūšļa kateterizāciju,
6.6. nazogastrālās zondes ievietošnu,
6.7. kuņģa skalošanu,
6.8. inhalācijas un skābekļa terapiju,
6.9. EKG pierakstīšnu un pamatnoviržu atpazīšanu,
6.10. aktīvo un pasīvo imunizāciju,
6.11. paņemt uztriepi no maksts (bakterioloģisko, onkocitoloģisko),
6.12. fundus oculi apskati,
6.13. deguna asiņošnas apturēšanu,
7. zīdaiņu, bērnu un pusaudžu ārstēšana, nepieciešamības gadījumā pieaicinot
attiecīgās specialitātes ārstu;
8. sociālās aprūpes dienesta informēšana sociālās aprūpes nepieciešamības
gadījumā, un iesaistīšanās pacientu psihosociālo apstākļu risināšanā, sniedzot
konsultācijas veselības aprūpes jautājumos;
9. sadarbība ar rehabilitācijas dienestiem pacienta optimālas rehabilitācijas
nodrošināšanai.
10. neatliekamās palīdzības sniegšanu ģimenes ārsta praksē:
10.1. samaņas līmeņa novērtēšana,
10.2. elpceļu stāvokļa un elpošanas novērtēšana,
10.3. elpošanas nodrošināšana ar un bez palīglīdzekļiem;
11. palīdzības sniegšana traumu pacientiem ģimenes ārsta praksē:
11.1. imobilizācijas nodrošināšana, šinu uzlikšana,
11.2. ārējās asiņošanas apturēšana,
12. Pacientu izmeklēšana:
12.1. veikt apskati,
12.2. veikt palpāciju un perkusiju,
12.3. noteikt perifēro un karotīdu pulsu,
12.4. mērīt arteriālo asinsspiedienu,
12.5. veikt izmeklēšanu per rectum un per vaginam,
13. prasmi nozīmēt medikamentus un izrakstīt receptes;
14. veikt šādas manipulācijas:
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14.1. kuņģa skalošanu,
14.2. urīnpūšļa kataterizāciju,
14.3. infūzijas terapiju,
14.4. perifēro vēnu kataterizāciju,
14.5. inhalācijas un skābekļa terapiju,
15. veikt EKG pierakstu un izvērtēšanu,
16. pacientu veselības stāvokļa izvērtēšanu, sagatavojot par to medicīnisku
slēdzienu;
17. veikt slimību profilakses pasākumus un profilaktiskās apskates;
18. nozīmēt pacientiem rehabilitācijas pasākumus;
19. veikt imunizāciju atbilstoši imunizācijas plānam;
20. sadarbības veidošanu ar sociālajiem un aprūpes dienestiem.

LU Medicīnas fakultātes
Ārstniecības profesionālās studiju programmas

_____ kursa students

_________________________________________________________
tiek nosūtīts praksē
_________________________________________________________
(ārstniecības iestāde)
LU MF Ārstniecības profesionālās
studiju programmas direktors
______________________________________
Prakses vadītājs
________________________________________________

Datums

_________________
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LU Medicīnas fakultātes
Ārstniecības profesionālās studiju programmas
_____ kursa students
___________________________________________________
Prakse _____________________________________________
Prakses vieta ________________________________________
(ārstniecības iestāde)
Laiks _______________________________________________
Prakses vadītājs
____________________________________________________
1. Slimnieku raksturojums (skaits, diagnozes)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Veiktā objektīvā izmeklēšana (metodes, skaits)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Ordinētā ārstēšana (medikamentozā, ķirurģiskā, fizikālā)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Veiktās manipulācijas atbilstoši nolikumam (skaits)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Studenta paraksts ____________________
Datums

____________________
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SLIMĪBAS VĒSTURES SHĒMA
Pases daļa:
Slimnieka vārds, uzvārds
Vecums
Ģimenes stāvoklis
Profesija vai darba vieta
Iestāšanās datums klīnikā
Izrakstīšanas datums

STATUS PRAESENS SUBIECTIVUS
Slimnieka sūdzības:
1. sāpes
 sāpju lokalizācija;
 sāpju irradiācija;
 sāpju intensitāte (vieglas, mērenas, intensīvas, neciešamas);
 sāpju raksturs: asas (griezošas, durošas, plēsošas, dedzinošas), trulas (spiedošas,
smeldzošas, žņaudzošas, pulsējošas);
 sāpju ilgums;
 sāpju periodiskums, biežums;
 sāpju izraisošie vai pastiprinošie faktori: fizikālie (karstums, aukstums, atmosfēras
spiediens u.c.), ķīmiskie (toksiski), alerģiski, fizioloģiski (fiziska slodze, elpošana,
uztura uzņemšana u.c), psihoemocionālie un bez redzama iemesla;
 sāpju remdējošie faktori: sāpes pāriet pēc fizikālu vai fizioloģisku (kādu) faktoru
iedarbības, sāpes pāriet pašas no sevis, sāpes ilgstoši nepāriet.
2. citas sūdzības (aptauja par orgānu sistēmām):
 sirds-asinsvadu sistēma (elpas trūkums, sāpes sirds apvidū, sirdsklauves, pārsitieni,
tūskas);
 elpošanas orgānu sistēma (klepus, krēpas, sāpes krūšu kurvī, elpas trūkums, asiņu
atkrēpošana, ķermeņa temperatūra);
 gremošanas orgānu sistēma (ēstgribas izmaiņas, sāpes vēderā, nelaba dūša,
vemšana, atraugas, dedzināšana, caureja, aizcietējumi, ķermeņa svara izmaiņas,
vēdera apmēra palielināšanās, dzelte (icterus);
 nieru un urīnizvadceļu sistēma (tūskas, galvassāpes, urinācijas traucējumi, sāpes);
 iekšējās sekrēcijas (endokrīnā) un nervu sistēma (miega traucējumi, galvassāpes,
galvasreiboņi, troksnis ausīs, krampji, paralīzes, sāpes mugurkaulājā un pa nervu
gaitu, ķermeņa svara izmaiņas, adinamija, muskulatūras vājums, jušanas
traucējumi);
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Anamnesis morbi
Apskata slimību, kuras dēļ pacients griezies pie ārsta.
1. Saslimšanas sākums (akūts vai pakāpenisks, provocējošie faktori, slimības simptomu
parādīšanās secība, kādā saslimšanas etapā slimnieks pirmo reizi lūdzis medicīnisko
palīdzību, kad un kur, kāda diagnoze tika uzstādīta, izdarītie izmeklējumi, diagnozes
izmaiņas, ārstēšana un tās efekts šajā periodā – izveseļošanās, klīniska uzlabošanās).
2. Slimības tālākā attīstība (atkārtotas slimības paasināšanās, to norise: galvenie
simptomi, to parādīšanās secība, intensitāte, paasinājuma ilgums, izdarītie izmeklējumi,
diagnozes izmaiņas, ārstēšanas veids, efekts, komplikācijas. Medikamentu panesamība.
3. Pēdējais slimības uzliesmojums (pēdējā paasinājuma sākums, provocējošie faktori,
galvenie simptomi dinamikā, norise, kā arī ārstēšanās).
4. Slimības dinamika visā slimošanas laikā (progresēšana, atipiska gaita, simptomu
maiņa, komplikācijas).
5. Patreizējās ārsta apmeklēšanas iemesli.
Anamnesis morborum
1. Slimības bērnu vecumā (to gaita, komplikācijas, recidīvi): masalas (pneimonija, otīts),
skarlatīna (reimatisms), garais klepus (hronisks bronhīts), difterija (miokardīts),
parotīts (meningīts, orhīts), tuberkuloze (meningīts) u.c. Traumas. Ārstēšanās mājās,
slimnīcā, sanatorijā.
2. Slimības skolas vecumā (tuvredzība, tonsillīts, angīna, reimatisms, tuberkuloze,
mugurkaulāja patoloģija, aptaukošanās).
3. Profesionālās slimības un kaitīgie faktori (intoksikācija, alerģija, fizikāli faktori, t.sk.
jonizējošais starojums).
4. Ginekoloģiskās slimības, operācijas, to komplikācijas.
5. Veneriskās slimības.
Anamnesis vitae
1. Pacienta dzimšanas apstākļi (kuras dzemdības pēc skaita, dvīņi, priekšlaicīgas vai
novēlotas dzemdības, grūtniecības patoloģija mātei, mātes slimības grūtniecības laikā,
patoloģiskas dzemdības, ķirurģiska palīdzība dzemdībās, bērna traumas dzemdību
laikā).
2. Jaundzimušā periods (iedzimti defekti, dzelte, rēzus konflikts, barošana ar krūti vai
mākslīga, svara pieaugums).
3. Attīstība bērnībā (zobu šķilšanās, agrīns rahīts, kad sācis sēdēt, stāvēt, staigāt, runāt).
4. Audzināšana pirmsskolas vecuma iestādē (fiziskā un garīgā attīstība, profilaktiskās
potes). Dzīves apstākļi pirmskolas vecumā (dzīvoklis, ēšanas režīms, vasaras
pavadīšana).
5. Skolas vecums (fiziskā attīstība, sekmes skolā, nodarbošanās ar sportu)
6. Dzimumnobriešanas periods (menstruālais cikls, grūtniecības, aborti, pollūcijas,
dzimumdzīves sākums, seksuālie konflikti).
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7. Darba stāžs. Profesonālā anamnēze: fizikālie kaitīgie faktori (temperatūra, mitrums,
radiācija, vibrācija, troksnis), ķīmiskie (alerģiskie, toksiskie), režīma maiņas (nakts
maiņas, virsstundu darbs, vairākas darba slodzes utt.).
8. Dzīves apstākļu anamnēze (dzīvoklis, materiālie apstākļi, uztura pilnvērtība,
badošanās, hipovitaminozes, dzīves, darba, ēšanas režīms, miegs, atpūta)
9. Kaitīgie paradumi (smēķēšana, alkoholisms, narkomānija).
Anamnesis familiae
Ziņas par tēvu, māti, vecotēvu, vecomāti u.c. Viņu dzīves ilgums, slimības: ja miruši, tad,
kādā vecumā, nāves iemesli. Brāļi, māsas. Atzīmēt vienveidīgas saslimšanas ģimenē.
Slimnieka bērni un attālāki radinieki. Precizēt iedzimtās slimības (hemofīlija, Dauna
slimība, iedzimtas sirdskaites, spina bifida, gūžas kaula mežģījums). Tuberkuloze, sifiliss,
hepatīts, miokarda infarkts, arteriāla hipertensija, cukura diabēts, psihiskas un
onkoloģiskas, endokrīnas slimības.

STATUS PRAESENS OBIECTIVUS COMMUNIS
1. Slimnieka vispārējais stāvoklis (labs, apmierinošs, vidēji grūts, grūts, ļoti grūts, katastrofāls,
agonāls, klīniskā nāve, bioloģiskā nāve).
2. Samaņa (skaidra, traucēta, miegainība, stupor, coma uzbudinājums).
3. Slimnieka stāvoklis (aktīvs, ierobežoti aktīvs, pasīvs, piespiedu).
4. Vecums (vizuālais un faktiskais).
5. Konstitucionālie tipi (astēnisks, normostēnisks, hiperstēnisks), augums, svars, ĶMI.
6. Sejas izteiksme (facies mitralis, facies nefritica, facies Hypocratica, facies Basedowica,
facies rotunda s. lunata, facies acromegalica u.c.).
7. Ādas novērtējums:
 Krāsa (viegli iesārta, bāla, cianotiska, dzeltena, pelēka, “kafija ar pienu”);
 Valgums (mēreni valga, vispārēja vai lokāla svīšana, sausa);
 Turgors;
 Ādas temperatūra;
 Tīrība: naevi (naevi pigmentosi, naevi vasculosi, vitiligo, leucoderma, vasaras
raibumi, hiperpigmentācija), izsitumi (erythema, roseola, macula, papula, urticaria,
vesicula, pustula, erosio), asinsizplūdumi (petechia, ecchymoses), sakasījumi
(excoriationes), čūlas (ulcus), rētas (cicatrix), ksantomas, ksantelazmas, asinsvadu
“zvaigznītes, fistulas.
8. Zemādas tauku kārta (atrofiska, vāji attīstīta, apmierinoša, mērena, bieza,
aptaukošanās). Zemādas tauku kārtas krokas biezuma noteikšana.
9. Pastozitāte vai tūskas (raksturojums, lokalizācija, ādas izmaiņas virs tūskām).
10. Redzamās gļotādas:
 Krāsa (bāla, sārta, apsārtusi, cianotiska, ikteriska, pastiprināti pigmentēta);
 Valgums (valga, sausa);
 Tīrība (izsitumi, rētas, čūlas, aftas);
 Tūska;
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 Nokasījumi u.c. izmaiņas.
11. Ķermeņa un galvas apmatojums. Apmatojuma tips. Hirsutisms, hipertrihoze. Matu
trūkums ( alopecia totalis, areata). Krāsa, tīrība, biezums, elasticitāte, trauslums,
spīdums.
12. Nagi: forma, krāsa, elasticitāte, svītrojums, plankumi.
13. Limfatiskie mezgli:
 Augšējie (pakauša, aizauss, kakla, zemžokļa, virsatslēgas kaula;
 Vidējie (zematslēgas kaula, paduses (priekšējie, vidējie, mugurējie), elkoņa);
 Apakšējie (ingvinālie, paceles);
Limfmezgli palpējami: lielums (cm), konsistence (mīksts, vidēji cieta, cieta),
sāpīgums, pārvietojamība (saauguši savā starpā, paketēs, saauguši ar ādu,
apkārtējiem audiem), ādas izmaiņas virs limfmezgliem.
14. Vairogdziedzeris. Struma (0 – 3 pakāpe), virsma, konsistence, sāpīgums, ādas izmaiņas
virs vairogdziedzera.
15. Siekalu dziedzeru apvidus.
16. Muskulatūra. Attīstība, spēks, tonuss, sāpīgums.
17. Kaulu un locītavu sistēma:
 Galvaskausa, mugurkaulāja, krūšu kurvja, iegurņa un ekstremitāšu kauli. Epifīžu
attiecība, simetrija, proporcionalitāte, deformācijas, sāpīgums palpējot vai
apklauvējot;
 Locītavas. Forma (defigurācija, deformācija, pietūkums), ādas temperatūra un
krāsa virs locītavām, aktīvo un pasīvo kustību apjoms, sāpīgums, krepitācija pie
kustībām.
18. Galvas apskate:
 Forma (asimetrija, mikro-, makrocefālija), šuvju, avotiņu stāvoklis;
 Piere;
 Acis: acu plakstiņi (vai nosedz acu ābolus, ptosis), skropstas (augšanas virziens,
biezums, izkrišana), mirkšķināšana, plakstiņu spraugas (simetriskas,
mandeļveida), acu gļotāda (krāsa, hiperēmija, čūlas, rētas, erozijas, izdalījumi –
gļotas, strutas, asinis), asaru kanālīši, skats (konverģences spējas, strabisms),
varavīksnene (krāsa abās acīs), radzene (caurspīdīga, spoguļojoša), acu zīlītes
(krāsa, forma, lielums, simetrija, novietojums, tiešā un sadraudzības r-ja uz
gaismu, akomodācijas spējas. Nistagms. Grēfes, Štelvāga, Dālrimpla simptomi.
Hornera triāde.
 Vaigi (iekrituši, uzblīduši, vienpusējs uztūkums, krāsa, teleangiektāzes).
 Deguns: forma (asimetrija, sedlveida, plakans utt.), deguna eju stāvoklis (vai
brīvas, atdalījumi – asinis, strutas), deguna gļotāda. Facies polyposa adenoidica.
 Mute: mutes simtrija, nazolabiālo kroku simetrija, lūpas (krāsa, forma, fissūras),
mutes dobuma gļotādas stāvoklis, smaganu stāvoklis (vai apņem zobu kakliņus,
hiperēmija, irdenums, asiņošana, pigmentācija), zobu formula, mēle (krāsa,
aplikumi, valgums, garšas kārpiņu attīstība, zobu nospiedumi, plaisas, rētas, trīce,
deviācija (novirzīšanās laterāli), palielināšanās apjomos), rīkles gala gļotāda
(krāsa, tūska, faringeālais reflekss), rīkles mandeles (lielums, forma, krāsa,
simetrija, aplikumi).
 Kakls. Forma, mezgliņi, auss ārējo eju stāvoklis (vai brīvas, atdalījumi – asinis,
strutas, sēra korķi). Dzirde.
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STATUS PRAESENS OBIECTIVUS
PARTIALIS
Systema respiratorium
1. Krūšu kurvja apskate:
 Forma: normostēnisks, astēnisks, hiperstēnisks. Krūšu kurvja patoloģiskie tipi –
emfizematozs, rahītisks, piltuvveidīgs, “kurpnieka” krūšu kurvis u.c. Epigastrālais
lenķis, ribstarpas, atslēgas kauli, lāpstiņas;
 Elpošanas tips: krūšu, vēdera, jauktais;
 Elpošanas kustību simetrija, frekvence, dziļums, ritms. Elpošanas patoloģiskie tipi
(Čeina-Stoksa, Grokko, Biota, Kusmaula);
 Krūšu kurvja ekskursiju novērtējums elpojot (cm).
2. Krūšu kurvja palpācija:
 Sāpju punkti;
 Krūšu kurvja rezistence;
 Balss drebēšana (fremitus pectoralis).
3. Krūšu kurvja perkusija:
 Topogrāfiskā perkusija: plaušu galotņu augstums priekšpusē un mugurpusē, Krēniga
lauku platums, plaušu apakšējās robežas noteikšana, plaušu apakšējās malas ekskursijas
(pa l. scapularis vai l. axillaris ant.);
 Salīdzinošā perkusija (pa plaušu simetriskām vietām).
4. Plaušu auskultācija:
 Elpošanas raksturs simetriskās vietās. Vezikulāra, novājināta vezikulāra, asa,
bronhovezikulāra, bronhiāla, amforiska, metāliska, sakadēta;
 Bronhofonija: skaļā un čukstus;
 Patoloģiskie trokšņi plaušās: sausi (svilpjoši, pīkstoši, rūcoši) trokšņi, mitri (lielkalibra,
vidēja kalibra, sīkburbuļtrokšņi). Krepitācija. Pleiras berzes troksnis;
 Patoloģiskie simptomi: krītoša piliena troksnis, šķidruma šļakstiena troksnis (succusio
Hippocratis), Gerharda, Vintriha, Frīdriha simptomi.

Systema cardiovasculare
1. Sirds apvidus apskate: sirds kupris, difūzs izvelvējums, ievilkumi, pulsācijas, sirds galotnes
grūdiens, epigastrāla pulsācija.
2. Sirds apvidus palpācija:
 Sirds galotnes grūdiens (ictus cordis), tā noteikšana (lokalizācija, virziens, augstums,
stiprums, platums);
 Citu pulsāciju noteikšana sirds apvidū: sistoliskā un diastoliskā drebēšana (“kaķīša
dzirnaviņas”), tās lokalizācija, stiprums;
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 Epigastrālas pulsācijas cēloņa noteikšana (vēdera aortas, sirds labā kambara vai aknu
pulsācija);
 Kakla asinsvadu pulsācija pulsācijas raksturs, simetriskums, sistoliskā drebēšana.
Palpācija jugulārā bedrītē.
3. Sirds robežu perkusija
 Sirds relatīvā pieslāpējuma robežu noteikšana (labā, kreisā, augšējā robeža, asinsvadu
kūlīša platums);
 Sirds relatīvā pieslāpējums konfigurācija (mitrāla, aortāla u.c.).
4. Sirds auskultācija
 Auskultācijas secība (mitrālais, aortālais, pulmonālais, trikuspidālais vārstulis, BotkinaErba punkts);
 Sirdsdarbības ritms (ritmiska vai neritmiska (mirdzēšanas aritmija, ekstrasistoles, sīnusa
vai elpošanas aritmija);
 Sirds toņu frekvence ( tahikardija, bradikardija, eiritmija).
 Sirds toņu raksturojums:
 Skaļi, klusi, ļoti klusi;
 Skaidri, padobji, dobji;
 I toņa raksturojums uz sirds galotnes (pastiprināts, novājināts);
 II toņa raksturojums uz sirds pamatnes (izteikts (akcentēts) uz pulmonālā, aortālā
vārstuļa vai novājināts);
 Toņu dalīšanās vai šķelšanās, papildus toņi, trīstoņu ritms (“paipalas”ritms,
galopa ritmi).
 Izklausāmo trokšņu raksturojums:
 Trokšņu veids (ekstrakardiāli, kardiāli, perikarda berzes troksnis), kardiālie
trokšņi (sistolisks, diastolisks, presistolisks, sistolodiastolisks);
 Trokšņu spēks (ļoti stiprs, mēreni izteikts, vājš), trokšņu garums (īss – aizņem ½
sistoles vai diastoles, garš – holosistolisks vai holodiastolisks);
 Trokšņu maksimālā stipruma izklausīšanas vieta (uz noteiktas auskultācijas
vietas, konkrētā ribstarpā pa kreisi vai labi no sternum), trokšņa irradiācija (uz
citām auskultācijas vietām, asinsvadiem, muguru, kreiso padusi, pa kauliem)
 Dinamika (mainīgs, pastāvīgs, atkarība no elpošanas fāzēm, slimnieka stāvokļa
(sēdus, guļus, stāvus), fiziskās slodzes, crescendo vai decrescendo tipa).
5. Asinsvadu izmeklēšana
Redzamās asinsvadu pulsācijas (a.carotis, tr. Brachiocephalicus, a.brachialis, a.radialis,
a.temporalis, karotīdu deja, kakla vēnu pulsācija, arteriolu pulsācija (Kvinkes fenomens).
Redzamais kakla vēnu pildījums. Pulsa īpašības, palpējot uz visām taustei pieejamām
perifērajām artērijām (simetriskums, pildījums).
Pulsa īpašības uz a.radialis:







Sinhronums (p.aequalis, differens quo ad tempus, quo ad amplitudem);
Frekvence (p. frequens, rarus);
Ritms (p. regularis, irregularis);
Lielums (p.magnus, altus, parvus);
Pildījums (p. plenus, vacuus);
Spriegums (p. durus, mollis);
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 Ātrums (p. celer, tardus);

Atsevišķas pulsa patoloģijas formas: p.filiformis, p. alternans,
p. celer et altus, p. parvus et
tardus, p. paradoxus, p. defficiens. Artēriju un vēnu izklausīšana (Traubes dubulttonis,
Dirozjē dubulttroksnis, stenotiskie, aneirismātiskie trokšņi.
Arteriālā un venozā asinsspiediena noteikšana.

Systema digestorium
1. Vēdera apskate:
 Līmenis: krūšu kaula līmenī, iekritis, palielināts;.
 Difūzs vai lokāls izspīlējums labajā paribē, aknu pulsācija. Izspīlējums kreisajā paribē
(liesa);
 Forma: laivveida, bumbierveida, “vardes” veida, asimetrisks;
 Piedalīšanās elpošanā;
 Rētas, pigmentācija, fistu;as, ekhimozes, petehijas;
 Vēdera sienas trūces;
 Venozās kolaterāles (“Caput Medusae”), redzamā kuņģa un zarnu peristaltika.
2. Virspusējā orientējošā perkusija:
 Palpēšanas secība, vēdera sienas biezuma noteikšana;
 Sāpju punktu vai zonu noteikšana;
 Muskulatūras tonuss, rezistence, kontraktūra;
 Trūču vai vēdera taisno muskuļu diastāzes noteikšana;
 Veidojumu palpācija vēdera sienā.
3. Vēderplēves kairinājuma simptomu (Blumberga simptoms) noteikšana. Mendeļa simptoms.
4. Aknu apakšējās malas perkutorās robežas noteikšana attiecībā pret ribu loku. Aknu robežu
noteikšana pēc Kurlova metodes.
5. Aknu apakšējās malas palpācija:
 Vai aknas ir palpējamas, aknu apakšējās malas attālums līdz ribu lokam pa l.
medioclavicularis dextra;
 Aknu malas raksturojums: forma (noapaļota, asa), attālums no ribu loka pa pārējām
līnijām, konsistence (mīksta, pacieta, cieta), sāpīgums;
 Aknu virsmas raksturojums (gluda, grumbuļaina).
6. Žultspūšļa projekcijas vietas noteikšana. Žultspūšļa apvidus virspusējā un dziļā palpācija
(sāpīgums, rezistence). Kurvuazjē simptoms. Sāpju punktu un zonu noteikšana (Merfija,
Ortnera, Misē (n.phrenicus) simptomi).
7. Holedohopankreatiskās zonas noteikšana. Aizkuņģa dziedzera galviņas (Šofāra zona), ķermeņa,
astes palpācija. Dežardēna punkts. Meijo-Robsona simptoms.
8. Dziļā slīdošā kuņģa un zarnu palpācija:
 Secīga resno un tievo zarnu palpācija;
 Kuņģa lielā un mazās kurvatūras, pylorus palpācija (iespēja palpēt, virsma, sāpīgums,
pārbīdāmība);
 Kuņģa apakšējās robežas noteikšana (auskultaācijas-perkusijas metode, skalošanās
troksnis).
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9. Vēdera perkusija: perkusijas skaņas raksturs, Traubes lauks, brīva vai iekapsulēta šķidruma
noteikšana vēdera dobumā.
10. Liesas perkutoro robežu noteikšana.
11. Liesas palpācija: priekšējā pola palpācija, tā attālums līdz ribu lokam (cm), konsistence, virsma,
sāpīgums.
12. Vēdera auskultācija: zarnu peristaltikas izklausīšana, vēderplēves berzes troksnis.

Systema urogenitale
Nieru apvidus apskate (uztūkums, apsārtums).
Nieru apvidus apklauvēšana (Pasternacka simptoms).
Nieru palpācija (vai palpējamas, lielums, virsma, konsistence, kustīgums, sāpīgums).
Urīnpūšļa palpācija un perkusija.
Ureteru sāpju punktu noteikšana.
Ārējo dzimumorgānu izmeklēšana (attīstība, uztūkums, apsārtums, piena dziedzeru apskate un
palpācija).
7. Prostatas dziedzera izmeklēšana per rectum (konsistence, sāpīgums, virsma).
8. Izmeklēšana per vaginam.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Systema nervorum
1. Sejas simetrija. N.facialis darbības zonas izvērtēšana. Gaita. Romberga mēģinājums.
2. Ādas taktīlo, sāpju, temperatūras, dziļās jušanas pārbaude. N. trigeminus jušanas zonas
pārbaude.
3. Redzes, dzirdes, garšas, ožas sajūtu pārbaude.
4. Cīpslu refleksu noteikšana (Ahilla , ceļa, m.biceps, m. triceps, vēdera priekšējās sienas refleksi).
Patoloģiskie refleksi (Babinska, Openheima, Rosolimo refleksi). Klonus un fibrillārās muskuļa
raustīšanās noteikšana.
5. Palpācija pa nervu kūlīšu pinumu gaitu (sāpīgums).
6. Dermogrāfisms (sarkanais un baltais).

Primārā klīniskā diagnoze:
Diferenciāldiagnoze :
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Laboratorijas un instrumentālo
izmeklējumu dati:
1. Klīniskie izmeklējumi (asins aina, urīna analīze, koprogramma, eksudātu, likvora
analīzes).
2. Bioķīmiskie izmeklējumi (ASAT, ALAT, kreatinīns, urea, sārmainā fosfatāze utt.).
3. Bakterioloģiskie, seroloģiskie izmeklējumi.
4. Citoloģiskie, histoloģiskie (biopsiju materiāla) izmeklējumi.
5. Elektrofizioloģiskie izmeklējumi (EKG, EEG, EMG, EFI).
6. Radioloģiskie izmeklējumi: plaušu rtg-skopija un rtg-grāfija, barības vada, kuņģa, tievo zarnu
rtg-grāfija, irigoskopija. Vēdera dobuma, nieru pārskata rtg-grammas. Intravenozā un
ascendējošā pielogrāfija. Datortomogrāfija (vēdera dobumam, krūšukurvim, galvas
smadzenēm). Magnētiskās rezonanses izmeklējumi.
7. Ultrasonogrāfija: vēdera dobuma izmeklēšana, vairogdziedzera izmeklēšana, ehokardiogrāfija.
8. Endoskopiskie izmeklējumi (ezofagogastroskopija, kolonoskopija, bronhoskopija,
cistoskopija, laparoskopija).
9. Scintigrāfija (vairogdziedzera, nieru dinamiskā scintigrāfija, plaušu, karcinoīda lokalizācijas
noteikšanai (ar oktreotīdu).
10. Angiogrāfija (asinsvadu izmeklēšana ar kontrastvielu): koronarogrāfija, aortogrāfija utt.
11. Citi izmeklējumi: plaušu funkcionālā izmeklēšana utt.

Klīniskās diagnozes izvērsts formulējums:

Pamata klīniskā diagnoze:
Pamatslimības komplikācijas:
Blakusslimības:
Diagnozes pamatojums:
1. Norādīt patreizējās sūdzības, kuras saistītas ar pamatslimību.
2. Iztirzāt pamatslimības gaitu pēc anamnēzes datiem, mēģinot argumentēt saslimšanas un
paasinājumu cēloņus un veicinošos apstākļus. Norādīt iedzimtas predispozīcijas (ja tādas ir),
kas saistītas ar pamatslimību.
3. Novērtēt objektīvin konstatēto simptomu kopu un secināt par pamata diagnozi.
4. Norādīt laboratorijas un klīnisko izmeklējumu atrades, kuras diagnozi apstiprina.

Prognozes noteikšana:
Prognosis quo ad sanationem completam.
Prognosis quo ad sanationem relativam.
Prognosis quo ad laborem.
Prognosis quo ad vitam longam.
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1. Prakses programma bērnu aprūpes māsas specialitātē
1.1. Prakses laikā apgūstamās kompetences profesionālās darbības veikšanai
specialitātē.
1.1.1.Spēja ievērot aprūpes ētiskos, kulturālos un juridiskos aspektus
1.1.2.Spēja ievērot darba gaitā iegūtās rakstiskās, mutiskās un elektroniskās informācijas
konfidencialitāti.
1.1.3.Spēja ievērot māsu profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus un
praktizē saskaņā ar tiem.
1.1.4.Spēja nodrošināt un veicināt pacienta līdzestību ārstēšanas un aprūpes procesā.
1.1.5.Spēja novērtēt, nodrošināt un attīstīt drošu darba vidi.
1.1.6.Spēja novērtēt un nodrošināt pacienta fizisko un psiholoģisko drošību, intimitāti
aprūpes darbību laikā.
1.1.7.Spēja novērtēt jaundzimušo, zīdaiņu, bērnu un pusaudžu veselības stāvokli, veikt
sistemātisku datu apkopošanu par bērna attīstību, veiktajiem profilaktiskajiem
pasākumiem, attieksmi pret veselību.
1.1.8.Spēja nodrošināt profilaktiskos un veselības veicināšanas pasākumus.
1.1.9.Spēja nodrošināt un veicināt pacienta līdzestību ārstēšanas un aprūpes procesā.
1.1.10.Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem multidisciplināras ārstēšanas un aprūpes
procesa īstenošanā.
1.1.11.Spēja veikt vispārējās un speciālās aprūpes dokumentēšanu.
1.1.12.Spēja novērot un novērtēt bērnu orgānu sistēmu funkcionālo stāvokli, kas
nodrošina potenciālu komplikāciju paredzēšanu, novērošanu, un atklāšanu.
1.1.13.Spēja novērtēt bērna pašaprūpes līmeni, pieejamos resursus bērna veselības
vajadzību apmierināšanai.
1.1.14.Spēja izstrādāt bērna aprūpes plānu, kas nodrošina veselības problēmu novēršanu
vai mazināšanu, nosaka prioritārās aprūpes problēmas, gaidāmos iznākumus.
1.1.15.Spēja sagatavot bērnu diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšanai.
1.1.16.Spēja veikt bērna aprūpes darbības saskaņā ar pacientu aprūpes procesa principiem.
1.1.17.Spēja izvērtēt bērnu aprūpes rezultātus.
1.1.18.Spēja izglītot bērnu, viņa ģimenes locekļus un sabiedrību par veselības uzturēšanu,
veicināšanu, saglabāšanu un pacientu aprūpi.
1.1.19.Spēja izglītot aprūpes komandas dalībniekus.
1.1.20.Spēja pieņemt uz labākajiem pierādījumiem un pētījumiem balstītus lēmumus
pacientu aprūpes jomā.
1.1.21.Spēja uzņemties atbildību par aprūpes procesa ietvaros pieņemtajiem lēmumiem.
1.1.22.Spēja izvērtēt pacientu aprūpē pielietojamās medicīniskās tehnoloģijas un to
atbilstību konkrētai aprūpes situācijai.
1.1.23.Spēja nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu.
1.1.24.Spēja vadīt pacientu aprūpes darbu.
1.1.25.Spēja deleģēt aprūpes pienākumus un pārraudzīt to īstenošanu.
1.1.26.Spēja praktiski izmantot normatīvos dokumentus (likumus, noteikumus, vadlīnijas,
standartus).
1.1.27.Spēja veicināt māsu profesijas, bērnu aprūpes māsas specialitātes un aprūpes darba
attīstību.
1.1.28.Spēja nodrošināt multidisciplināras aprūpes īstenošanu.
1.1.29.Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem multidisciplināras ārstēšanas un aprūpes
procesa īstenošanā.
1.1.30.Spēja nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas un prasmes.
1.1.31.Spēja strādāt komandā.
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1.1.32.Spēja uzņemties atbildību par patstāvīgi veiktajām procedūrām un manipulācijām,
ārsta norādījumu un uzdevumu izpildi, savām tehniskajām kļūdām un paviršību.
1.1.33.Spēja uzņemties atbildību par mūžizglītību, savu profesionālo attīstību un
kompetences uzturēšanu.
1.1.34.Spēja patstāvīgi papildināt zināšanas, izmantot pieejamo literatūru un interneta
resursus, sekot jaunākajām medicīniskajām tehnoloģijām un pētījumiem aprūpes
jomā, atbildēt par procesa kvalitāti.
1.2. Prakses laikā apgūstamās prasmes profesionālās darbības pamatuzdevumu
veikšanai specialitātē.
1.2.1.Pielietot māszinību teoriju principus pacientu aprūpē.
1.2.2.Sniegt skaidru, sistemātisku un precīzu informāciju verbāli, rakstiski vai elektroniski
un ievērot aprūpes konfidencialitāti.
1.2.3.Nodrošināt terapeitisko komunikāciju.
1.2.4.Ievērot aprūpes ētiskos, kulturālos un juridiskos aspektus.
1.2.5.Nodrošināt un veicināt pacienta līdzestību ārstēšanas un aprūpes procesā.
1.2.6.Saņemt/sniegt precīzu informāciju par aprūpē esošiem pacientiem, viņu stāvokli un
vajadzībām uzsākot/beidzot darbu.
1.2.7.Novērot un novērtēt pacienta veselības stāvokli ārstēšanas un aprūpes procesa laikā.
1.2.8.Plānot pacienta aprūpi pamatojoties uz viņa veselības stāvokli, noteikto aprūpes
problēmu un vēlamo rezultātu.
1.2.9.Organizēt un veikt pacientu un piederīgo izglītošanu veselīgā dzīvesveida,
profilakses, aprūpes un rehabilitācijas jautājumos.
1.2.10.Sagatavot nepieciešamos resursus efektīvai aprūpes plāna īstenošanai un komandas
darbam, plānot aprūpes komandas darbu.
1.2.11.Novērtēt bērnu veselības aprūpes procesā izmantojamās aparatūras tehnisko
stāvokli un gatavību darbam un pielietot aparatūru un aprīkojumu aprūpes veikšanai.
1.2.12.Veicināt pacienta fizisko aktivizāciju, pašaprūpi un rehabilitāciju.
1.2.13.Veikt kvalitatīvu vispārējās un speciālās aprūpes dokumentēšanu, citu iekšējās un
vispārējās aprites dokumentu noformēšanu.
1.2.14.Pielietot parenterālās un enterālās medikamentu ievadīšanas metodes.
1.2.15.Veikt intravenozo terapiju izmantojot dažādas metodes un aprīkojumu.
1.2.16.Veikt asins komponentu un/vai preparātu pārliešanu ievērojot korektu procedūras
tehniku.
1.2.17.Veikt atbilstošas aprūpes darbības asins komponentu un/vai preparātu pārliešanas
komplikāciju manifestācijas gadījumos.
1.2.18.Organizēt un nodrošināt aprūpes darbības, kas saistītas ar nozīmētās sāpju
mazināšanas terapiju.
1.2.19.Novērtēt ar ārstēšanu un aprūpi saistītās esošās un potenciālās komplikācijas.
1.2.20.Organizēt un nodrošināt aprūpes darbības ar ārstēšanu un aprūpi saistīto esošo un
potenciālo komplikāciju mazināšanai un/vai novēršanai.
1.2.21.Veikt korektu medikamentozo aprūpi.
1.2.22.Nodrošināt pacienta, nepieciešamā aprīkojuma un materiāla sagatavošanu
invazīvajām procedūrām.
1.2.23.Veikt instrumentēšanas procesu ķirurģisku manipulāciju un procedūru laikā.
1.2.24.Veikt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
1.2.25.Novērtēt un veicināt pacienta pašaprūpes spējas.
1.2.26.Novērtēt un nodrošināt pacienta fizisko un psiholoģisko drošību aprūpes darbību
laikā.
1.2.27.Novērtēt, nodrošināt un attīstīt drošu darba vidi.
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1.2.28.Nodrošināt aprūpes procesa nepāŗtrauktību.
1.2.29.Organizēt un veikt pacientu uzņemšanu, pārvešanu un izrakstīšanu ārstniecības
iestādēs.
1.2.30.Vadīt aprūpes darbu.
1.2.31.Deleģēt aprūpes pienākumus.
1.2.32.Pārraudzīt deleģēto pienākumu īstenošanu.
1.2.33.Veicināt specialitātes un aprūpes darba attīstību.
1.2.34.Praktiski izmantot normatīvos dokumentus (likumus, noteikumus, vadlīnijas,
standartus).
1.2.35.Sadarboties ar citiem speciālistiem multidisciplināras ārstēšanas un aprūpes procesa
īstenošanā.
1.2.36.Novērtēt pacienta objektīvo veselības stāvokli, apkopot objektīvos un subjektīvos
datus un izstrādāt individuālo aprūpes plānu paliativās aprūpes īstenošanai.
1.2.37.Īstenot paliatīvo aprūpi un mirstoša pacienta aprūpi, veicot tādas aprūpes darbības,
kas nodrošina maksimāli augstu pacienta dzīves kvalitāti un pacienta biopsihosociālo
labsajūtu.
1.2.38.Sagatavot pacientu invazīvajai procedūrai, novērot un novērtēt pacienta
fizioloģiskās un psiholoģiskās reakcijas pirms un pēc invazīvās procedūras,
instrumentēt ārstam invazīvo procedūru laikā.
1.2.39.Nodrošināt neinvazīvo procedūru norisi.
1.2.40.Nodrošināt ekspress diagnostikas veikšanu.
1.2.41.Novērtēt neatliekamajā palīdzībā, bērnu ārstēšanā un aprūpē izmantojamās
aparatūras un aprīkojuma tehnisko stāvokli un gatavību darbam, izmantot to pacientu
aprūpes nodrošināšanai.
1.2.42.Informēt pacientu un citus aprūpes komandas locekļus par pacientam piemērojamo
aktivitātes režīmu un sekot tā ievērošanai.
1.2.43.Nodrošināt pacienta fizisko drošību, intimitāti medicīnisko manipulāciju laikā,
aprūpes darbību laikā, transportēšanas laikā.
1.2.44.Nodrošināt pacienta psiholoģisko drošību un komfortu, sniedzot psiholoģisko
atbalstu, ievērojot pacienta tiesības un vērtības, ievērojot profesionālo ētiku.
1.2.45.Nodrošināt aseptikas un antiseptikas pasākumu izpildi, veicot instrumentu pirms
sterilizācijas apstrādi, materiāla sagatavošanu, organizējot dezinfekcijas plāna izpildi,
kontroli un nodrošināšanu, utilizāciju, higiēnas un pret epidēmisko plānu izpildi.
1.2.46.Izmantot piemērotus novērtēšanas kritērijus, lai identificētu esošu un potenciālu
risku pacientu un personāla drošībai, un ziņot par problēmsituācijām atbildīgajām
personām un/vai institūcijām.
1.2.47.Pārzināt un plānot specifiskas darbības sadarbībai ar pacientiem/klientiem un
citiem aprūpes komandas locekļiem ārkārtas situāciju gadījumos.
1.2.48.Objektīvi reaģēt uz konfliktiem, efektīvi pielietot komunikācijas iemaņas un esošos
resursus konfliktu risināšanai.
1.2.49.Prioritizēt veicamos uzdevumus, efektīvi plānot laiku un mobilizēt resursus
pacientu aprūpes veikšanai.
1.2.50.Piedalīties inovāciju un adaptācijas ieviešanu aprūpē un pakalpojumu organizācijā.
1.2.51.Veicināt specializēto profesijas standartu un klīniskās prakses vadlīniju
izstrādāšanu, pielietošanu un pārskatīšanu.
1.2.52.Izmantot informācijas tehnoloģijas pacientu aprūpes nodrošināšanai.
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1.3. Tēmu sadalījums bērnu aprūpes māsu pamatspecialitātes praksei
Nozare
Aprūpes principi
nefroloģisku slimību
gadījumos

Stundu
skaits
4

Specifisko prasmju apguves sadalījums
1. Darba organizācijas režīms.
2. Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
3. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
4. Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana sterila urīna noņemšana, urīnpūšļa katetrizācija.
5. Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- dialīzes pacientu aprūpē,
- peritoniālās dialīzes un hemodialīzes
katetru izejas vietas aprūpē,
- infūzās terapijas aprūpe u.c. aprūpes
darbībās.
6. Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
7. Dokumentācijas aizpildīšana.
8. Medikamentu administrēšana.

Aprūpes principi
reimatoloģisku slimību
gadījumos

4

1. Darba organizācijas režīms.
2. Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
3. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
4. Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana aukstumu terapija.
5. Piedalīšanās pacientu aprūpē.
6. Rehabilitācijas pasākumi.
7. Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
8. Dokumentācijas aizpildīšana.
9. Medikamentu administrēšana

Aprūpes principi
ķirurģisku slimību
gadījumos

24

1. Darba organizācijas režīms.
2. Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
3. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
4. Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana urīnpūšļa katetrizācija.
5. Sagatavošana operācijai. Pirms operācijas un
pēcoperācijas aprūpes īpatnības.
6. Piedalīšanās pacientu aprūpē:
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Akūta vēdera dobuma saslimšanas,
uroloģiskās saslimšanas īpatnības bērna
vecumā (akūts apendicīts, invaginācija,
vēdera dobuma orgānu bojājumi pie
traumām u.c.) u.c.;
- Strutainās saslimšanas, to veidi, iemesli,
aprūpes īpatnības;
- Barības vada atrēzija, aprūpes īpatnības,
pirms un pēcoperācijas aprūpe;
- Urīnpūšļa katetra aprūpe;
- Svešķermeņi elpceļos u.c;
Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
Dokumentācijas aizpildīšana.
Medikamentu administrēšana
Darba organizācijas režīms.
Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana.
Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- apdegumi bērna vecumā, to veidi, pirmā
palīdzība, virsmas plašuma novērtējums,
aprūpes īpatnības,
- apdegumu profilakse.
Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
Dokumentācijas aizpildīšana.
Medikamentu administrēšana
-

7.

Aprūpes principi
apdegumu gadījumos

8

8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
Aprūpes principi
lūzumu gadījumos

8

1. Darba organizācijas režīms.
2. Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
3. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
4. Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana.
5. Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- Lūzumi, to veidi, aprūpes
īpatnības, imobilizācijas veidi;
- bērnu traumatisms;
- galvas
traumas,
aprūpes
īpatnības.
6. Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
7. Dokumentācijas aizpildīšana.
8. Rehabilitācijas pasākumi.
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9. Medikamentu administrēšana
Aprūpes principi
kuņģa un zarnu trakta
slimību gadījumos

24

Aprūpes principi
endokrīno slimību
gadījumos

16

1. Darba organizācijas režīms.
2. Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
3. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
4. Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana.
5. Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- bērna
pareiza
sagatavošana
fibrogastroskopijai,
kolonoskopijai,
rektoskopijai, irigogrāfijai, premedikācija,
bērna aprūpe pēc narkozes;
- celiakijas slimība, atbilstošas diētas
nodrošinājums bērniem ar celiakijas
slimību,
- gastrīti, atbilstošas diētas nodrošinājums
bērna vecumā, informācija par pareizu
medikamentozo terapiju un to lietošanu,
- gastroezofagiālais
reflukss,
nemedikamentozie ārstēšanas principi,
- uzņemtā un izvadītā šķidruma kontrole,
- krona slimība, čūlainais kolīts, atbilstošas
diētas nodrošinājums,
- parenterālā barošana
- enterālā barošana
- barošanas zondes pareiza ievadīšana,
aprūpe.
6. Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
7. Dokumentācijas aizpildīšana.
8. Medikamentu administrēšana
1. Darba organizācijas režīms.
2. Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
3. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
4. Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana - i/v
katetra ievade un aprūpe, insulīna veidi, s/c
injekcijas tehnika insulīna ievadīšanai (izmantojot
gan vienreizējās šļirces, gan insulīna injektorus),
glikēmijas kontrole asinīs, glikēmijas izvērtēšana
(izmantojot gan vizuālo metodi , gan glikometru).
5. Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- insulīna
terapija
–
hiperglikēmijas
mazināšanai,
insulīna ievade ar perfuzoru,
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-

-

-

Aprūpes principi
psihisku traucējumu
gadījumos

10

Aprūpes principi
ģenētisku slimību
gadījumos

8

devu korekcija, i/v šķīdumu
korekcija
hipoglikēmija,
hipoglikēmijas
simptomi, neatliekamā palīdzība,
gukagons
diabēta pacienta uzturs, MV
(maizes vienības)
bērna augšanas novērtēšana –
precīza auguma un svara
noteikšana, auguma un svara
atzīmēšana
augšanas
līknē,
izvērtēšana
augšanas
traucējumu
diagnostiskās
metodes
–
augšanas hormona stimulācijas
tests (ar insulīnu, clonedīnu),
problēmas
augšanas traucējumu ārstēšanas
iespējas, injektors
darbs ar pacientiem un viņu

6. Izglītojošais
tuviniekiem.
7. Dokumentācijas aizpildīšana.
8. Medikamentu administrēšana
1. Darba organizācijas režīms.
2. Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
3. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
4. Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana.
5. Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- psihisko traucējumu izcelsme, klīniskā
norise, diferenciāldiagnozes un aprūpe;
- aprūpes funkcijas - krīzes iemaņas, robežu
noteikšanu,
prasmi
argumentēt,
izzināšanas iemaņas, radošu saskarsmi un
spēju paust pieņemšanu
- psihiatriskajā
praksē
nepieciešamās
iemaņas, saskarsmes prasmes un spēju
novērtēt neverbālo saskarsmi.
6. Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
7. Dokumentācijas aizpildīšana.
8. Medikamentu administrēšana
1. Darba organizācijas režīms.
2. Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
3. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
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4.
5.

6.

Aprūpes principi ausu, 8
deguna un deguna
blakusdobuma
slimību gadījumos

7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Aprūpes principi
kardioloģisku slimību
gadījumos

8

7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

manipulāciju veikšanā - sijājošās diagnostikās
metodes.
Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana.
Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- Biežāko ģenētisko saslimšanu
izcelsme,
klīniskās
norises,
diferenciāldiagnozes un aprūpe;
- saskarsmes prasmes ar bērnu ar
īpašām vajadzībām un aprūpes
īpatnībām;
Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
Dokumentācijas aizpildīšana.
Medikamentu administrēšana
Darba organizācijas režīms.
Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana.
Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- Ausu un degunu saslimšanu objektīvā
atradne;
- aprūpes
prioritātes
ausu
slimību
gadījumos;
- Svešķermeņi ausu un deguna dobumos,
pirmā palīdzība;
- Proetzs
(deguna
blakussdobuma
atsūkšana) pielietošana;
- Pārsēju uzlikšana ausīm un degunam;
- Asistēt ORL ķirurģiskām procedūrām;
- ORL ķirurģisko pacientu aprūpes principi;
Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
Dokumentācijas aizpildīšana.
Medikamentu administrēšana
Darba organizācijas režīms.
Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana.
Sagatavošana operācijai. Pirms operācijas un
pēcoperācijas aprūpes īpatnības.
Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- slimību raksturīgākās pazīmes,
diferenciāldiagnostika
un
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7.

Aprūpes principi
neiroloģisku slimību
gadījumos

10

8.
9.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Aprūpes principi
alerģisku un ādas
slimību gadījumos

16

7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

aprūpes pasākumi,
- ķirurģisko pacientu aprūpes
principi;
- Aprūpes problēmu identificēšana
un prioritāšu noteikšana un
pacientu novērošana;
- Vitālo
funkciju
noteikšana
(monitorings)
Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
Dokumentācijas aizpildīšana.
Medikamentu administrēšana
Darba organizācijas režīms.
Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju
veikšanā
pacientiem
lumbālpunkcija
Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana.
Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- Aprūpes problēmu identificēšana
un prioritāšu noteikšana un
pacientu novērošana;
- atkarīgo un pārdozēto vielu
atpazīšana, pirmā palīdzība un
aprūpes pasākumi;
Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
Rehabilitācijas pasākumi.
Dokumentācijas aizpildīšana.
Medikamentu administrēšana
Darba organizācijas režīms.
Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana.
Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- bērnu
alerģiju
simptomi,
diagnosticēšana, riska faktori,
aprūpes īpatnības,
- ādas saslimšanu izpausmes un
aprūpes īpatnības.
Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
Dokumentācijas aizpildīšana.
Medikamentu administrēšana
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Aprūpes principi
infekciju slimību
gadījumos

20

Aprūpes principi
elpošanas slimību
gadījumos

20

Aprūpes principi acu
slimību gadījumos

4

1. Darba organizācijas režīms.
2. Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
3. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
4. Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana.
5. Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- Infekcijas slimības izcelsme, klīniskā
norise, diferenciāldiagnostika un aprūpes
pasākumi,
- kontroles nozīme uzņemtā un izdalītā
šķidruma daudzumam.
- epidemioloģiskā režīma nozīme, lai
ierobežotu infekciju slimību izplatīšanos;
- profilakses pasākumu izskaidrošana bērnu
piederīgajiem,
infekciju
slimību
gadījumos.
6. Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
7. Dokumentācijas aizpildīšana.
8. Medikamentu administrēšana
1. Darba organizācijas režīms.
2. Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
3. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
4. Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana.
5. Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- skābekļa padeves metodes - caur masku,
kanilēm, kupolu;
- inhalācijas ar kompresijas inhalatoru;
- monitora pievienošana un vitālo funkciju
noteikšana;
- plaušu funkciju izmeklēšanas metodika –
spirogrāfija;
- krājtelpu lietošana;
- pacienta pozicionēšana
6. Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
7. Dokumentācijas aizpildīšana.
8. Medikamentu administrēšana
1. Darba organizācijas režīms.
2. Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
3. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā.
4. Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana.
5. Piedalīšanās pacientu aprūpē:
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-

-

-

Aprūpes principi
slima jaundzimušā
bērna gadījumos.

32

acu slimību objektīvā atradne;
aprūpes prioritātes acu slimību
gadījumos;
aprūpes pasākumi pacientiem
acu plakstiņu, asaru novadceļu,
radzenes, asinsvadu trakta, lēcas,
tīklenes, kustību aparāta slimību
gadījumos
neatliekamos
stāvokļu
identificēšana acu praksē un
aprūpes sniegšana;
oftalmoloģisko
ķirurģisko
pacientu aprūpes principi;
redzes novērtēšanas metodes;
acu pilienu pilināšanas tehnika;
i/o spiediena mērīšanas kārtību.
sterila galdiņa klāšanas principi
pie oftalmoloģiskām ķirurģiskām
manipulācijām
darbs ar pacientiem un viņu

6. Izglītojošais
tuviniekiem.
7. Dokumentācijas aizpildīšana.
8. Medikamentu administrēšana
1. Darba organizācijas režīms
2. Pacienta stāvokļa izvērtēšana - jaundzimušā vitālo
rādītāju noteikšana, izvērtēšana.
3. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā - pacientiem Rtg veikšana
nodaļā, neirosonogrāfija.
4. Medicīnisko iekārtu pielietojums - inkubatora
uzbūve, funkcija, sagatavošana; apsildāmo gultu
veidi, uzbūve, funkcija, sagatavošana, darbs ar
kardiopulmonālajiem monitoriem un perfuzoriem,
mātes piena atsūkšanas iekārtas.
5. Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana - i/v
perifērā katetra ievade jaundzimušajam, perifēri –
centrālā katetra ievade jaundzimušajam,
6. Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- Intrauterīnas vides nodrošināšana
priekšlaikus
dzimušajiem
bērniem;
- Jaundzimušo pozicionēšana
- Saudzīgās aprūpes pielietošana
stacionārā
- Jaundzimušā
transportēšana/
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Aprūpes principi
veselam
jaundzimušajam
bērnam

20

pārvietošana stacionāra ietvaros
- Jaundzimušā svēršana
- O2 terapija jaundzimušajam,
aprīkojuma sagatavošana
- Parenterāli ievadāmo šķīdumu
sagatavošana
- O2 maskas pielietošana
- Deguna kaniļu pielietošana
- CPAP aparāta darbības princips
- Jaundzimušā aprūpe ar CPAP
- Inhalācijas
- Nazogastrālās zondes ievade
jaundzimušajam
- Jaundzimušā ēdināšana caur
gastrālo zondi ar perfuzora
palīdzību
- Jaundzimušā ēdināšana caur
gastrālo zondi ar mehāniski šļirci
- Jaundzimušā ēdināšana caur
gastrālo zondi ar gravitācijas
metodi
- Krūts ēdināšana
- Mākslīgo
maisījumu
sagatavošana ēdināšanai
- “Ķengurmetodes” pielietošana
- Fototerapijas veidi, pielietošana,
sagatavošana
7. Izglītojošais darbs ar ģimeni, vecāku piesaiste
aprūpes procesā.
8. Rehabilitācijas pasākumi.
9. Dokumentācijas aizpildīšana.
10. Medikamentu administrēšana
1. Darba organizācijas režīms.
2. Jaundzimuša bērna stāvokļa izvērtēšana.
3. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā jaundzimušajam bērnam.
4. Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana.
5. Piedalīšanās aprūpē:
- Jaundzimuša bērna aprūpe;
- Jaundzimuša bērna kopšana;
- Vakcinācijas pasākumi;
- Zīdīšanas veicināšana u.c.
6. Izglītojošais darbs ar mammu un ģimeni.
7. Dokumentācijas aizpildīšana.
8. Medikamentu administrēšana
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16

1. Darba organizācijas režīms.
2. Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
3. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
4. Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana un
asistēšana - Punkcijas/biopsijas: kaulu smadzeņu
aspirācija (SP), kaulu smadzeņu biopsija (TB),
lumbālpunkcija (LP)
5. Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- Ādas higiēnas īpatnības ;
- mutes dobuma kopšana un
gļotādas kopšanas īpatnības;
- uztura īpatnības;
- izolācijas
režīms
un
nepieciešamie
pacienta
aizsardzības pasākumi.
- izvadītā šķidruma pH noteikšana
un šķidruma bilances uzskaite.
- pacients ar CVK
6. Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
7. Dokumentācijas aizpildīšana.
8. Medikamentu administrēšana

Intensīvās terapijas
16
pacientu (bērnu)
aprūpes pamatprincipi

1. Darba organizācijas režīms.
2. Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
3. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
4. Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana.
5. Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- monitorings,
- skābekļa padeves veidi;
- elpošanas
ceļu
caurlaidības
nodrošināšana;
- šoka un elpošanas mazspējas
atpazīšana;
- vaskulārās un intraosālās pieejas;
- šķidruma bilances noteikšana;
- pacienta
aprūpes
īpatnības
intensīvajā terapijas nodaļā.
6. Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
7. Dokumentācijas aizpildīšana.
8. Medikamentu administrēšana
1. Darba organizācijas režīms.

Aprūpes principi
onkohematoloģijā

NMP bērniem

16
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Aprūpes principi
alerģisku slimību
gadījumos

Paliatīvā aprūpe

4

Asins komponentu
transfūzija pediatrijā

4

Bērnu rehabilitācija

12

2. Pacienta stāvokļa izvērtēšana.
3. Aprūpes problēmu identificēšana un prioritāšu
noteikšana
- hipertermija;
- ak. elpošanas ceļu problēmas ( ak. laringīts, ak.
pneimonija, bronhu obstrukcija, BA);
- ak. infekciju saslimšanas ( ak. gastroenterīts,
gripa, skarlatīna);
- ak. vēders ( ak. apendicīts, zarnu kolikas,
f.grem.trauc., urīnceļu inf.;
- traumas (ak. dažādu lokalizācijas vietu traumas,
apdegumi, dzīvnieku kodumi);
- strutainā ķirurģija.
4. Piedalīšanās diagnostisko un ārstniecisko
manipulāciju veikšanā pacientiem
5. Invazīvo un neinvazīvo procedūru veikšana.
6. Piedalīšanās pacientu aprūpē:
- dažādu veidu pārsēju uzlikšana;
- imobilizācija kaulu lūzumu
gadījumā;
- sterilā galdiņa klāšana;
7. Izglītojošais darbs ar pacientiem un viņu
tuviniekiem.
8. Dokumentācijas aizpildīšana.
9. Medikamentu administrēšana
1. Kad tā ir nepieciešama?
2. Paliatīva bērna aprūpe.
3. Psihosociālais atbalsts.
4. Nāve, kā par to runāt? Kā var rīkoties māsa?
1. Asins preparāti, to daudzveidība.
2. Asins preparātu administrēšana.
3. Māsas kompetence // ārsta kompetence.
4. Pacienta novērošana.
5. Pacienta un vecāku izglītošana.
6. Dokumentācijas aizpildīšana.
1. Bērnu rehabilitācijas un habilitācijas metodes.
2. Fizikālā rehabilitācija – lāzera terapija,
kinezoterapija, pērļu vannas, elektroforēzes,
masāža, ārstnieciskā vingrošana, Bobota terapija,
Vojta terapija.
3. Bērna fiziskās un motorās attīstības novērtēšana
dažādos vecuma posmos
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Sāpju iedalījums, reakcijas un izpausmes.
Sāpju novērtēšanas veidi.
Sāpju samazināšanas metodes.
Pretsāpju terapija

Sāpju novērtēšana

4

1.
2.
3.
4.

Vakcinācija

4

1. Vakcinācijas pasākumi.
2. Vakcinācijas kalendārs.
3. Profilakses nozīme.

Kopā:

320

2. Studenta pienākumi un tiesības prakses laikā
(Izraksts no prakses nolikuma)
2.1. Studenta pienākumi:
Ierasties praksē precīzi norādītajā laikā.
Ierodoties praksē uzrādīt personas medicīnisko grāmatiņu.
Līdzi jābūt attiecīgajai praksei reglamentētajai dokumentācijai.
Iepazīties ar ārstniecības iestādes struktūru.
Ievērot prakses laikā iegūtās informācijas konfidencialitāti.
Ievērot praksē pacienta tiesības un privātumu.
Iepazīties ar veselības aprūpes iestādes dokumentāciju.
Saskaņot prakses individuālos uzdevumus ar prakses vadītāju.
Vērsties pie prakses vadītāja neskaidros un konflikta gadījumos.
Respektēt profesionālās robežas studiju darba ietvaros.
Ievērot praksē paredzētās darba stundas.
Regulāri aizpildīt praksē paredzēto dokumentāciju (pielikums nr. 3 un pielikums nr. 4).
Nostrādāt praksi pilnā apjomā.
Prakses noslēgumā iesniegt prakses dokumentāciju (visus šī dokumenta pielikumus)
lietvedei Anitai Jankovskai līdz 2014. gada 10. aprīlim.
2.2. Studenta tiesības:
Saņemt informāciju par attiecīgās ārstniecības iestādes darba drošību, uguns drošību un
darba higiēnas prasībām.
Iegūt nepieciešamo informāciju par ārstniecības procesu.
Būt nodrošinātām ar drošu un adekvātu darba vidi veselības aprūpes iestādē.

3. Prakses vadītāja pienākumi un tiesības prakses laikā
(Izraksts no prakses nolikuma)
3.1. Prakses vadītāja pienākumi:
Vadīt praksi veselības aprūpes iestādē.
Aizpildīt prakses stundu uzskaites lapu (pielikums nr. 2).
Iepazīstināt studentus ar prakses vietas struktūru.
Norādīt ikdienas praktisko darbību apjomu.
Nodrošināt studentu ar praksē nepieciešamajiem resursiem un kontrolēt to izlietojumu.
Kopā ar studentu izvirzīt darbības mērķus, kurus īsteno praksē.
Konsultēt studentu.
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Izvērtēt studentu darbību prakses laikā.
3.2. Prakses vadītāja tiesības:
Sniegt priekšlikumus par prakses pilnveidi LU MF Veselības zinātņu bakalauru māszinībās
profesionālo studiju programmas direktoram.
Izglītot un sniegt padomus studentam.
Sniegt vērtējumu par studenta profesionālajām iemaņām un prasmēm prakses laikā
(pielikums nr. 1).
Piedalīties konfliktu situāciju risināšanā.
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1. pielikums
LU Medicīnas fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Māszinības”
Bērnu aprūpes māsu pamatspecialitāte, Prakses vērtējums
Studenta vārds, uzvārds
Nozare
Vērtējums
Prakses vadītāja paraksts
Pacientu aprūpe nefroloģijā
Pacientu aprūpe reimatoloģijā
Pacientu aprūpe ķirurģijā
Aprūpes principi apdegumu
gadījumos
Aprūpes principi traumu
gadījumos
Pacientu aprūpe kuņģa - zarnu
trakta saslimšanu gadījumos
Pacienta aprūpe endokrīnās
sistēmas saslimšanu gadījumoss
Pacienta aprūpe psihisku
traucējumu gadījumos
Pacientu aprūpe ģenētisku
slimību gadījumos
Pacientu aprūpe ausu, deguna
un deguna blakusdobuma
slimību gadījumos
Pacienta aprūpe kardioloģijā
Pacienta aprūpe neiroloģijā
Pacienta aprūpe alerģisku un
ādas slimību gadījumos
Pacientu aprūpe infekciju
slimību gadījumos
Pacientu aprūpe elpošanas
slimību gadījumos
Pacientu aprūpe acu slimību
gadījumos
Slima jaundzimuša bērna aprūpe
Vesela jaundzimuša bērna
aprūpe
Pacienta aprūpe
onkohematoloģijā
Intensīvās terapijas pacientu
aprūpe
NMP un alerģiskās slimības
Paliatīvā aprūpe
Asins komponentu transfūzija
Bērnu rehabilitācija
Sāpju novērtēšana
Vakcinācija
Katras nozares noslēgumā prakses vadītājs novērtē studenta prasmes un kompetences –
ieskaitīts, neieskaitīts. Prakses vadītājs vērtē studenta teorētiskās zināšanas, saskarsmes
iemaņas, prasmi strādāt komandā, veiktās aprūpes kvalitāti, prasmi plānot un veikt darbu
ievērojot ētikas, morāles un uzvedības normas.
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2. pielikums
LU Medicīnas fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Māszinības”
Prakses stundu uzskaites lapa
Studenta vārds, uzvārds

Datums

Prakses sākums

Prakses beigas

Akadēmisko
stundu skaits

Prakses vadītāja
paraksts

Stundu skaits kopā:
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3.pielikums

Eiropas Sociālā fonda projekta „Veselības aprūpes un veselības
veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai
attīstībai”
LU Medicīnas fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Māszinības”

Titullapa

Prakses dienasgrāmata

Studenta vārds, uzvārds
Apliecības Nr.
līdz

Prakses norises laiks: no
(diena, mēnesis, gads)

(diena, mēnesis, gads)

Prakses vieta
(iestādes juridiskais nosaukums)

(iestādes juridiskais nosaukums)
Prakses vadītājs
(amats, vārds, uzvārds)
149

4. pielikums
LU Medicīnas fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Māszinības”

Prakses dienasgrāmata
Datums

Nozare

Apgūtās profesionālās prasmes un kompetences

Aprūpes

Darbības mērķis – 1.
...

principi

Studenta
paraksts

nefroloģisku
slimību
gadījumos.
Piem. 9. februāris

Aprūpes
principi
ķirurģisku

Darbības mērķis – 1. Izglītoju pacienta vecākus par Studenta
urīnpūšļa kateterizāciju un izskaidroju procedūras paraksts
mērķi. Atbildēju uz vecāku uzdotajiem jautājumiem.
2. Sagatavoju bērnu procedūrai ... un veicu ...

slimību
gadījumos.

Balstoties uz situāciju prioritātēm, prakses vadītājs kopā ar studentu, katru dienu izvirza
darbības mērķus, kurus īsteno praksē (Prakses nolikums 22.5). Students uzskaita, apraksta
veiktās darbības un apgūtās prasmes un kompetences prakses laikā.
Piem., kādam mērķim un cik reizes ir saklājis sterilo galdiņu, cik reizes ir asistējis pie
trahejas intubācijas, cik reizes aizpildījis aprūpes lapas, utt.
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Latvijas Universitāte
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1. Prakses programma internās aprūpes māsas specialitātē
1.1. Prakses laikā apgūstamās kompetences profesionālās darbības veikšanai
specialitātē
1.1.1.Spēja ievērot aprūpes ētiskos, kulturālos un juridiskos aspektus.
1.1.2.Spēja ievērot darba gaitā iegūtās rakstiskās, mutiskās un elektroniskās informācijas
konfidencialitāti.
1.1.3.Spēja ievērot māsu profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus un
praktizē saskaņā ar tiem.
1.1.4.Spēja nodrošināt un veicināt pacienta līdzestību ārstēšanas un aprūpes procesā.
1.1.5.Spēja novērtēt, nodrošināt un attīstīt drošu darba vidi.
1.1.6.Spēja novērtēt un nodrošināt pacienta fizisko un psiholoģisko drošību, intimitāti
aprūpes darbību laikā.
1.1.7.Spēja nodrošināt terapeitisko komunikāciju.
1.1.8.Spēja novērtēt pacienta veselības stāvokli, veikt sistemātisku datu iegūšanu,
apkopošanu un analīzi.
1.1.9.Spēja novērtēt pacienta pašaprūpes spējas.
1.1.10.Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem multidisciplināra ārstēšanas un aprūpes
procesa īstenošanā.
1.1.11.Spēja organizēt un nodrošināt pacientu aprūpi.
1.1.12.Spēja novērtēt ar ārstēšanu un pacientu aprūpi saistītās esošās un potenciālās
komplikācijas, organizēt un nodrošināt aprūpes darbības minēto komplikāciju
mazināšanai un/vai novēršanai.
1.1.13.Spēja veikt intravenozo terapiju izmantojot dažādas metodes un aprīkojumu.
1.1.14.Spēja veikt asins komponentu un/vai preparātu pārliešanu ievērojot pareizu
procedūras tehniku, veikt atbilstošas darbības asins komponentu un/vai preparātu
pārliešanas komplikāciju manifestācijas gadījumos.
1.1.15.Spēja organizēt un nodrošināt aprūpes darbības, kas saistītas ar nozīmētās sāpju
mazināšanas terapiju.
1.1.16.Spēja veikt korektu medikamentozo aprūpi.
1.1.17.Spēja organizēt un nodrošināt holistisku paliatīvo aprūpi.
1.1.18.Spēja nodrošināt pacienta, nepieciešamā aprīkojuma un materiāla sagatavošanu
invazīvajām procedūrām.
1.1.19.Spēja veikt instrumentēšanas procesu invazīvo manipulāciju un procedūru laikā.
1.1.20.Spēja veikt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
1.1.21.Spēja nodrošināt aprūpes procesa nepārtrauktību, organizēt un veikt pacientu
uzņemšanu, pārvešanu un izrakstīšanu.
1.1.22.Spēja veikt kvalitatīvu aprūpes procesa dokumentēšanu.
1.1.23.Spēja vadīt aprūpes darbu un strādāt komandā.
1.1.24.Spēja deleģēt aprūpes pienākumus, pārraudzīt deleģēto pienākumu īstenošanu.
1.1.25.Spēja veicināt specialitātes un aprūpes darba attīstību.
1.1.26.Spēja praktiski izmantot normatīvos dokumentus (likumus, noteikumus, vadlīnijas,
standartus).
1.1.27.Spēja uzņemties atbildību par patstāvīgi veiktajām procedūrām un manipulācijās,
ārsta norādījumu un uzdevumu izpildi, savām tehniskajām kļūdām un paviršību.
1.1.28.Spēja uzņemties atbildību par mūžizglītību, savu profesionālo attīstību un
kompetences uzturēšanu.
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1.1.29.Spēja patstāvīgi papildināt zināšanas, izmantot pieejamo literatūru un interneta
resursus, sekot jaunākajām medicīniskajām tehnoloģijām un pētījumiem aprūpes
jomā, atbildēt par procesa kvalitāti.
1.2. Prakses laikā apgūstamās prasmes profesionālās darbības pamatuzdevumu
veikšanai specialitātē
1.2.1.Pielietot māszinību teoriju principus pacientu aprūpē.
1.2.2.Sniegt skaidru, sistemātisku un precīzu informāciju verbāli, rakstiski vai elektroniski
un ievērot aprūpes konfidencialitāti.
1.2.3.Nodrošināt terapeitisko komunikāciju.
1.2.4.Saņemt/sniegt precīzu informāciju par aprūpē esošiem pacientiem, viņu stāvokli un
vajadzībām uzsākot/beidzot darbu.
1.2.5.Organizēt un veikt pacientu un piederīgo izglītošanu veselīgā dzīvesveida,
profilakses, aprūpes un rehabilitācijas jautājumos.
1.2.6.Novērot un novērtēt pacienta veselības stāvokli ārstēšanas un aprūpes procesa laikā.
1.2.7.Veicināt pacienta fizisko aktivizāciju, pašaprūpi un rehabilitāciju.
1.2.8.Organizēt ēšanas un šķidruma uzņemšanas režīmu, sekot tā ievērošanai.
1.2.9.Novērtēt pacienta aprūpes vajadzības saistībā ar uzturu un esošajām vai
potenciālajām veselības problēmām.
1.2.10.Informēt pacientu par izmeklēšanas un ārstēšanas plāna saistību ar uztura
uzņemšanas ierobežojumiem.
1.2.11.Sniegt informāciju un izglītot pacientu par uztura un ēšanas principiem kas saistīti
ar medikamentu lietošanu.
1.2.12.Izvēlēties enterālai barošanai lietojamos preparātus un nodrošināt pacientu enterālo
barošanu, ar to saistīto komplikāciju profilaksi un novēršanu.
1.2.13.Pielietot dažādas intravenozās barošanas metodes un tehnikas, veikt pacienta
novērošanu tās laikā, nodrošināt ar parenterālo barošanu saistīto komplikāciju
profilaksi.
1.2.14.Nodrošināt speciālo epidemioloģisko pasākumu izpildi infekcijas slimību
gadījumos.
1.2.15.Veicināt pacienta un piederīgo līdzestību atveseļošanās procesā.
1.2.16.Veikt intravenozo terapiju izmantojot dažādas metodes un aprīkojumu.
1.2.17.Prognozēt medikamentozās terapijas iedarbības efektus.
1.2.18.Veikt asins komponentu un/vai preparātu pārliešanu, dokumentējot procedūru.
1.2.19.Novērot un novērtēt pacienta veselības stāvokli transfūzijas laikā un pēc tās, ziņot
citiem aprūpes komandas dalībniekiem par nevēlamiem notikumiem transfūzijas
laikā.
1.2.20.Veikt vispārējās un speciālās aprūpes dokumentēšanu, citu iekšējās un vispārējās
aprites dokumentu noformēšanu.
1.2.21.Novērtēt sāpju lokalizāciju, intensitāti un raksturu.
1.2.22.Veikt nozīmēto medikamentozo analgēziju un izvērtēt tās rezultātus.
1.2.23.Veikt nemedikamentozo analgēziju (pozicionēšana, aplikācijas) un izvērtēt tās
rezultātus.
1.2.24.Novērtēt ar nekupētām sāpēm saistītos traucējumus (kardiovaskulārā slodze, kustību
ierobežojumi, stress, depresija) un atbilstoši tiem īstenot aprūpes procesu.
1.2.25.Nodrošināt izgulējumu profilaksi, novērtēt izgulējumu risku, izgulējuma
lokalizāciju un izmērus, īstenot tādas aprūpes darbības, kas mazina ādas bojājumu
risku, īstenot aprūpes darbības lai veicinātu izgulējumu dzīšanu.
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1.2.26.Nodrošināt ortostatiskās hipotensijas profilaksi, novērtēt tās rašanas risku, atpazīt
ortostatiskās hipotensijas simptomātiku un veikt aprūpes darbības tās mazināšanai
un/vai novēršanai.
1.2.27.Nodrošināt dziļo vēnu trombozes profilaksi, novērtēt tās attīstības risku, atpazīt
dziļo vēnu trombozes simptomātiku, īstenot aprūpes darbības, kas mazina dziļo vēnu
trombozes attīstības risku.
1.2.28.Nodrošināt embolisma profilaksi, novērtēt embolisma attīstības risku dažādām
pacientu grupām, veikt aprūpes darbības, kas mazina un/vai novērš embolisma
attīstības risku, īstenot aprūpes procesu pacientam pēcembolijas periodā.
1.2.29.Nodrošināt respiratoro infekciju profilaksi, novērtēt respiratoro infekciju attīstības
risku, novērot pacienta veselības stāvokli, īstenot aprūpes darbības, lai mazinātu
respiratoro infekciju risku un/vai mazinātu to simptomātiku.
1.2.30.Nodrošināt zarnu motilitāti, aizcietējumu profilaksi, novērtēt aizcietējumu risku,
veikt aprūpes darbības, kas uzlabo vai normalizē vēdera izeju.
1.2.31.Nodrošināt nozokomiālās infekcijas profilaksi, ievērot aseptiku un antiseptiku,
apzināties pacientu riska grupas, hospitālo infekciju dažādību un simptomātiku.
1.2.32.Veikt aprūpes darbības infekcijas gadījumā, novērst infekcijas izplatīšanos.
1.2.33.Nodrošināt urīntrakta infekciju profilaksi, novērtēt urīntrakta infekcijas risku,
atpazīt urīntrakta infekcijas izpausmes, īstenot aprūpi urīntrakta infekcijas gadījumā.
1.2.34.Prognozēt ar medikamentu lietošanu saistītās iespējamās blakusparādības, izvērtēt
medikamentu efektus un devas, plānot un īstenot aprūpi medikamentu izraisīto
traucējumu gadījumā.
1.2.35.Nodrošināt pareizu un drošu insulīna terapiju: pareizi un droši veikt glikēmijas
(glikozes līmenis asinīs) kontroli un monitorēšanu.
1.2.36.Novērtēt pacienta objektīvo veselības stāvokli, apkopot objektīvos un subjektīvos
datus un izstrādāt individuālo aprūpes plānu paliativās aprūpes īstenošanai.
1.2.37.Īstenot paliatīvo aprūpi un mirstoša pacienta aprūpi, veicot tādas aprūpes darbības,
kas nodrošina maksimāli augstu pacienta dzīves kvalitāti un pacienta biopsihosociālo
labsajūtu.
1.2.38.Sagatavot pacientu invazīvajai procedūrai, novērot un novērtēt pacienta
fizioloģiskās un psiholoģiskās reakcijas pirms un pēc invazīvās procedūras,
instrumentēt ārstam invazīvo procedūru laikā.
1.2.39.Nodrošināt neinvazīvo procedūru norisi.
1.2.40.Nodrošināt ekspress diagnostikas veikšanu.
1.2.41.Novērtēt neatliekamajā palīdzībā, internajā ārstēšanā un aprūpē izmantojamās
aparatūras un aprīkojuma tehnisko stāvokli un gatavību darbam, izmantot to pacientu
aprūpes nodrošināšanai.
1.2.42.Informēt pacientu un citus aprūpes komandas locekļus par pacientam piemērojamo
aktivitātes režīmu un sekot tā ievērošanai.
1.2.43.Nodrošināt pacienta fizisko drošību, intimitāti medicīnisko manipulāciju laikā,
aprūpes darbību laikā, transportēšanas laikā.
1.2.44.Nodrošināt pacienta psiholoģisko drošību un komfortu, sniedzot psiholoģisko
atbalstu, ievērojot pacienta tiesības un vērtības, ievērojot profesionālo ētiku.
1.2.45.Nodrošināt aseptikas un antiseptikas pasākumu izpildi, veicot instrumentu
pirmssterilizācijas apstrādi, materiāla sagatavošanu, organizējot dezinfekcijas plāna
izpildi, kontroli un nodrošināšanu, utilizāciju, higiēnas un pretepidēmisko plānu
izpildi.
1.2.46.Izmantot piemērotus novērtēšanas kritērijus, lai identificētu esošu un potenciālu
risku pacientu un personāla drošībai, un ziņot par problēmsituācijām atbildīgajām
personām un/vai institūcijām.
1.2.47.Pārzināt un plānot specifiskas darbības sadarbībai ar pacientiem/klientiem un citiem
aprūpes komandas locekļiem ārkārtas situāciju gadījumos.
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1.2.48.Objektīvi reaģēt uz konfliktiem, efektīvi pielietot komunikācijas iemaņas un esošos
resursus konfliktu risināšanai.
1.2.49.Prioritizēt veicamos uzdevumus, efektīvi plānot laiku un mobilizēt resursus pacientu
aprūpes veikšanai.
1.2.50.Piedalīties inovāciju un adaptācijas ieviešanu aprūpē un pakalpojumu organizācijā.
1.2.51.Veicināt specializēto profesijas standartu un klīniskās prakses vadlīniju
izstrādāšanu, pielietošanu un pārskatīšanu.
1.2.52.Izmantot informācijas tehnoloģijas pacientu aprūpes nodrošināšanai.
1.3. Tēmu sadalījums internās aprūpes māsu pamatspecialitātes praksei
Nozare
Aprūpes principi kardioloģisku
saslimšanu gadījumos

Aprūpes principi
endokrinoloģisku saslimšanu
gadījumos

Aprūpes principi
gastroenteroloģisku saslimšanu
gadījumos

Aprūpes principi infekciju
slimību gadījumos

Stundu Specifisko prasmju apguves sadalījums
skaits
40
1. Pacientu aprūpes procesa nodrošināšana un vadība
pacientiem ar kardiovaskulārās sistēmas saslimšanām
2. Medikamentozās aprūpes īpatnības kardioloģijā
3. Invazīvo un neinvazīvo procedūru mērķi, norise un
iespējamās komplikācijas, pacienta izglītošana,
sagatavošana, aprūpes īpatnības.
4. Paliativās aprūpes nodrošināšana kardioloģijā
40
1. Pacientu aprūpes procesa nodrošināšana un vadība
pacientiem ar endokrīnās sistēmas saslimšanām
2. Apgūt prasmi nodrošināt pareizu un drošu
insulīnterapiju:
3. Apgūt prasmi pareizi un droši veikt glikēmijas
(glikozes līmenis asinīs) kontroli un monitorēšanu
4. Medikamentozās aprūpes īpatnības
5. Invazīvo un neinvazīvo procedūru mērķi, norise un
iespējamās komplikācijas, pacienta izglītošana,
sagatavošana, aprūpes īpatnības.
6. Paliativās aprūpes nodrošināšana
40
1. Pacientu aprūpes procesa nodrošināšana un vadība
pacientiem
ar
gastrointestinālās
sistēmas
saslimšanām
2. Apgūt prasmi izvēlēties enterālai barošanai
lietojamos preparātus un nodrošināt pacientu enterālo
barošanu, ar to saistīto lietošanu saistīto komplikāciju
profilaksi un novēršanu.
3. Medikamentozās aprūpes īpatnības
4. Invazīvo un neinvazīvo procedūru mērķi, norise un
iespējamās komplikācijas, pacienta izglītošana,
sagatavošana, aprūpes īpatnības.
5. Paliativās aprūpes nodrošināšana
40
1. Pacientu aprūpes procesa nodrošināšana un vadība
pacientiem ar infekcijas saslimšanām
2. Apgūt prasmi nodrošināt speciālo epidemioloģisko
pasākumu izpildi infekcijas slimību gadījumos
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Aprūpes principi nefroloģisku

40

saslimšanu gadījumos

Aprūpes principi

40

ftiziopulmonoloģisku
saslimšanu gadījumos

Aprūpes principi neiroloģisku

40

saslimšanu gadījumos

Aprūpes principi
reimatoloģisku saslimšanu
gadījumos

16

3. Medikamentozās aprūpes īpatnības
4. Invazīvo un neinvazīvo procedūru mērķi, norise un
iespējamās komplikācijas, pacienta izglītošana,
sagatavošana, aprūpes īpatnības.
5. Apgūt prasmi nodrošināt nozokomiālās infekcijas
profilaksi, ievērot aseptiku un antiseptiku, apzināties
pacientu riska grupas, hospitālo infekciju dažādību
un simptomātiku.
6. Apgūt prasmi veikt aprūpes darbības infekcijas
gadījumā, novērst infekcijas izplatīšanos
1. Pacientu aprūpes procesa nodrošināšana un vadība
pacientiem ar nefroloģiskām saslimšanām
2. Medikamentozās aprūpes īpatnības
3. Invazīvo un neinvazīvo procedūru mērķi, norise un
iespējamās komplikācijas, pacienta izglītošana,
sagatavošana, aprūpes īpatnības.
4. Paliativās aprūpes nodrošināšana
1. Pacientu aprūpes procesa nodrošināšana un vadība
pacientiem ar respiratorās sistēmas saslimšanām
2. Medikamentozās aprūpes īpatnības
3. Invazīvo un neinvazīvo procedūru mērķi, norise un
iespējamās komplikācijas, pacienta izglītošana,
sagatavošana, aprūpes īpatnības.
4. Paliativās aprūpes nodrošināšana
1. Pacientu aprūpes procesa nodrošināšana un vadība
pacientiem ar nervu sistēmas saslimšanām
2. Apgūt prasmi pielietot dažādas intravenozās
barošanas metodes un tehnikas, veikt pacienta
novērošanu tās laikā, nodrošināt ar parenterālo
barošanu saistīto komplikāciju profilaksi
3. Apgūt prasmi nodrošināt izgulējumu profilaksi,
novērtēt izgulējumu risku, izgulējuma lokalizāciju un
izmērus, īstenot tādas aprūpes darbības, kas mazina
ādas bojājumu risku, īstenot aprūpes darbības lai
veicinātu izgulējumu dzīšanu
4. Medikamentozās aprūpes īpatnības
5. Invazīvo un neinvazīvo procedūru mērķi, norise un
iespējamās komplikācijas, pacienta izglītošana,
sagatavošana, aprūpes īpatnības.
6. Paliativās aprūpes nodrošināšana
1. Pacientu aprūpes procesa nodrošināšana un vadība
pacientiem ar saistaudu un locītavu saslimšanām
2. Medikamentozās aprūpes īpatnības
3. Invazīvo un neinvazīvo procedūru mērķi, norise un
iespējamās komplikācijas, pacienta izglītošana,
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Aprūpes principi hematoloģisku
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4.
1.

saslimšanu gadījumos
2.
3.

4.

5.
Kopā:

sagatavošana, aprūpes īpatnības.
Paliativās aprūpes nodrošināšana
Pacientu aprūpes procesa nodrošināšana un vadība
pacientiem ar asinsrades sistēmas saslimšanām
Medikamentozās aprūpes īpatnības
Invazīvo un neinvazīvo procedūru mērķi, norise un
iespējamās komplikācijas, pacienta izglītošana,
sagatavošana, aprūpes īpatnības.
Apgūt spēju veikt asins komponentu un/vai preparātu
pārliešanu ievērojot pareizu procedūras tehniku,
veikt atbilstošas darbības asins komponentu un/vai
preparātu pārliešanas komplikāciju manifestācijas
gadījumos
Paliativās aprūpes nodrošināšana
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2. Studenta pienākumi un tiesības prakses laikā
(Izraksts no prakses nolikuma)
2.1. Studenta pienākumi:
Ierasties praksē precīzi norādītajā laikā.
Ierodoties praksē uzrādīt personas medicīnisko grāmatiņu.
Līdzi jābūt attiecīgajai praksei reglamentētajai dokumentācijai.
Iepazīties ar ārstniecības iestādes struktūru.
Ievērot prakses laikā iegūtās informācijas konfidencialitāti.
Ievērot praksē pacienta tiesības un privātumu.
Iepazīties ar veselības aprūpes iestādes dokumentāciju.
Saskaņot prakses individuālos uzdevumus ar prakses vadītāju.
Vērsties pie prakses vadītāja neskaidros un konflikta gadījumos.
Respektēt profesionālās robežas studiju darba ietvaros.
Ievērot praksē paredzētās darba stundas.
Regulāri aizpildīt praksē paredzēto dokumentāciju (pielikums nr. 3 un pielikums nr. 4).
Nostrādāt praksi pilnā apjomā.
Prakses noslēgumā iesniegt prakses dokumentāciju (visus šī dokumenta pielikumus)
lietvedei Anitai Jankovskai līdz 2014. gada 10. aprīlim.
2.2. Studenta tiesības:
Saņemt informāciju par attiecīgās ārstniecības iestādes darba drošību, uguns drošību un
darba higiēnas prasībām.
Iegūt nepieciešamo informāciju par ārstniecības procesu.
Būt nodrošinātām ar drošu un adekvātu darba vidi veselības aprūpes iestādē.
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3. Prakses vadītāja pienākumi un tiesības prakses laikā
(Izraksts no prakses nolikuma)
3.1. Prakses vadītāja pienākumi:
Vadīt praksi veselības aprūpes iestādē.
Aizpildīt prakses stundu uzskaites lapu (pielikums nr. 2).
Iepazīstināt studentus ar prakses vietas struktūru.
Norādīt ikdienas praktisko darbību apjomu.
Nodrošināt studentu ar praksē nepieciešamajiem resursiem un kontrolēt to izlietojumu.
Kopā ar studentu izvirzīt darbības mērķus, kurus īsteno praksē.
Konsultēt studentu.
Izvērtēt studentu darbību prakses laikā.
3.2. Prakses vadītāja tiesības.
Sniegt priekšlikumus par prakses pilnveidi LU MF Veselības zinātņu bakalauru māszinībās
profesionālo studiju programmas direktoram.
Izglītot un sniegt padomus studentam.
Sniegt vērtējumu par studenta profesionālajām iemaņām un prasmēm prakses laikā
(pielikums nr. 1).
Piedalīties konfliktu situāciju risināšanā.
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1. pielikums
LU Medicīnas fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Māszinības”
Internās aprūpes māsu pamatspecialitāte
Prakses vērtējums
Studenta vārds, uzvārds

Nozare
Kardioloģisku pacientu aprūpe
Endokrinoloģisku pacientu
aprūpe
Gastroenteroloģisku pacientu
aprūpe
Infektoloģija
Nefroloģisku pacientu aprūpe
Pacientu aprūpe
ftiziopulmonoloģijā
Neiroloģisku pacientu aprūpe
Reimatoloģisku pacientu aprūpe
Hematoloģisku pacientu aprūpe

Vērtējums

Prakses vadītāja paraksts

Katras nozares noslēgumā prakses vadītājs novērtē studenta prasmes un kompetences –
ieskaitīts/neieskaitīts.
Prakses vadītājs vērtē studenta teorētiskās zināšanas, saskarsmes iemaņas, prasmi strādāt
komandā, veiktās aprūpes kvalitāti, prasmi plānot un veikt darbu ievērojot ētikas, morāles
un uzvedības normas.
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2. pielikums
LU Medicīnas fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Māszinības”
Prakses stundu uzskaites lapa
Studenta vārds, uzvārds
Studenta apmeklējums prakses laikā:
Datums

Prakses sākums

Prakses beigas

Akadēmisko
stundu skaits

Prakses vadītāja
paraksts

Stundu skaits kopā:
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3.pielikums

Eiropas Sociālā fonda projekta „Veselības aprūpes un veselības
veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai
attīstībai”

LU Medicīnas fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Māszinības”

Titullapa

Prakses dienasgrāmata
Studenta vārds, uzvārds
Apliecības Nr.
līdz

Prakses norises laiks: no
(diena, mēnesis, gads)

(diena, mēnesis, gads)

Prakses vieta
(iestādes juridiskais nosaukums)

(iestādes juridiskais nosaukums)
Prakses vadītājs
(amats, vārds, uzvārds)
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4. pielikums
LU Medicīnas fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Māszinības”

Prakses dienasgrāmata
Datums

Nozare

Apgūtās profesionālās prasmes un kompetences

Aprūpes

Darbības mērķis – 1.
...

principi

Studenta
paraksts

kardioloģis
ku slimību
gadījumos.
Piem. 9. februāris

Aprūpes
principi
neiroloģisk

Darbības mērķis – 1. Novērtēju izgulējuma risku un Studenta
nodrošināju izgulējumu profilaksi. Par veikto paraksts
darbību aizpildīju aprūpes dokumentāciju.
2....

u pacientu
aprūpes
gadījumos.

Balstoties uz situāciju prioritātēm, prakses vadītājs kopā ar studentu, katru dienu izvirza
darbības mērķus, kurus īsteno praksē (Prakses nolikums 22.5). Students uzskaita, apraksta
veiktās darbības un apgūtās prasmes un kompetences prakses laikā.
Piem., kādam mērķim un cik reizes ir saklājis sterilo galdiņu, cik reizes ir asistējis pie
trahejas intubācijas, cik reizes aizpildījis aprūpes lapas, utt.
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Eiropas Sociālā fonda projekta „Veselības aprūpes un veselības
veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai
attīstībai”

Latvijas Universitāte
Medicīnas fakultāte
Veselības zinātņu bakalaura māszinībās profesionālās
studiju programmas
PRAKSE ANESTĒZIJAS, INTENSĪVĀS UN
NEATLIEKAMĀS APRŪPES MĀSAS
SPECIALITĀTĒ
(Metodiskie norādījumi)

Saturs
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1. Prakses programma anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes
māsas specialitātē
1.1. Prakses laikā apgūstamās kompetences profesionālās darbības veikšanai
specialitātē.
1.1.1.Spēja ievērot aprūpes ētiskos, kulturālos un juridiskos aspektus.
1.1.2.Spēja ievērot darba gaitā iegūtās rakstiskās, mutiskās un elektroniskās informācijas
konfidencialitāti.
1.1.3.Spēja ievērot māsu profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus un
praktizēt saskaņā ar tiem.
1.1.4.Spēja novērtēt, nodrošināt un attīstīt pacientam drošu un komfortablu aprūpes vidi.
1.1.5.Spēja nodrošināt un veicināt pacienta līdzestību ārstēšanas un aprūpes procesā.
1.1.6.Spēja novērtēt un nodrošināt pacienta fizisko un psiholoģisko drošību, intimitāti
aprūpes darbību laikā.
1.1.7.Spēja novērtēt pacienta veselības stāvokli, veikt sistemātisku datu iegūšanu,
apkopošanu un analīzi.
1.1.8.Spēja nodrošināt terapeitisko komunikāciju.
1.1.9.Spēja novērtēt pacienta pašaprūpes spējas.
1.1.10.Spēja uzturēt un attīstīt drošu darba vidi.
1.1.11.Spēja veikt pacienta pirms operācijas un pēc operācijas aprūpi, aprūpi operācijas
laikā.
1.1.12.Spēja veikt pacientu šķirošanu neatliekamās palīdzības sniegšanas etapā.
1.1.13.Spēja nodrošināt pacienta, nepieciešamā aprīkojuma un materiāla sagatavošanu
anestēzijas nodrošināšanai.
1.1.14.Spēja nodrošināt pacienta, nepieciešamā aprīkojuma un materiāla sagatavošanu
invazīvajām procedūrām.
1.1.15.Spēja veikt instrumentēšanas procesu invazīvo manipulāciju un procedūru laikā.
1.1.16.Spēja veikt intravenozo terapiju izmantojot dažādas metodes un aprīkojumu.
1.1.17.Spēja veikt korektu medikamentozo aprūpi.
1.1.18.Spēja organizēt un nodrošināt aprūpes darbības, kas saistītas ar nozīmētās sāpju
mazināšanas terapiju.
1.1.19.Spēja organizēt un nodrošināt holistisku paliatīvo aprūpi.
1.1.20.Spēja veikt asins komponentu un/vai preparātu pārliešanu ievērojot pareizu
procedūras tehniku, veikt atbilstošas darbības asins komponentu un/vai preparātu
pārliešanas komplikāciju manifestācijas gadījumos.
1.1.21.Spēja novērtēt ar ārstēšanu un aprūpi saistītās esošās un potenciālās komplikācijas,
organizēt un nodrošināt aprūpes darbības minēto komplikāciju mazināšanai un/vai
novēršanai.
1.1.22.Spēja organizēt un nodrošināt aprūpi anestēzijas, intensīvās un neatliekamās
terapijas laikā.
1.1.23.Spēja veikt vispārējās un speciālās aprūpes dokumentēšanu.
1.1.24.Spēja nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu.
1.1.25.Spēja nodrošināt aprūpes procesa nepārtrauktību, organizēt un veikt pacientu
uzņemšanu, pārvešanu un izrakstīšanu.
1.1.26.Spēja praktiski izmantot normatīvos dokumentus (likumus, noteikumus, vadlīnijas,
standartus).
1.1.27.Spēja veicināt māsu profesijas, specialitātes un aprūpes darba attīstību.
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1.1.28.Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem multidisciplināras ārstēšanas un aprūpes
procesa īstenošanā.
1.1.29.Spēja patstāvīgi papildināt zināšanas un prasmes, izmantot pieejamo literatūru un
interneta resursus, sekot jaunākajām medicīniskajām tehnoloģijām un pētījumiem
aprūpes jomā, atbildēt par procesa kvalitāti.
1.1.30.Spēja vadīt aprūpes darbu un strādāt komandā, deleģēt aprūpes pienākumus,
pārraudzīt deleģēto pienākumu īstenošanu.
1.1.31.Spēja uzņemties atbildību par mūžizglītību, savu profesionālo attīstību un
kompetences uzturēšanu.
1.1.32.Spēja veicināt specialitātes un aprūpes darba attīstību.
1.1.33.Spēja uzņemties atbildību par patstāvīgi veiktajām procedūrām un manipulācijām,
ārsta norādījumu un uzdevumu izpildi, savām tehniskajām kļūdām un paviršību.
1.2. Prakses laikā apgūstamās prasmes profesionālās darbības pamatuzdevumu
veikšanai specialitātē
1.2.1. Pielietot māszinību teoriju principus pacientu aprūpē.
1.2.2.Sniegt skaidru, sistemātisku un precīzu informāciju verbāli, rakstiski vai elektroniski
un ievērot aprūpes konfidencialitāti.
1.2.3.Nodrošināt terapeitisko komunikāciju.
1.2.4.Saņemt/sniegt precīzu informāciju par aprūpē esošiem pacientiem, viņu stāvokli un
vajadzībām uzsākot/beidzot darbu.
1.2.5.Ievērot specifiskās higiēnas prasības un izmantot aizsargbarjeras operāciju zālē,
intensīvās terapijas nodaļā, procedūru kabinetā, neatliekamās medicīnas centrā
(nodaļā)
1.2.6.Plānot pacienta aprūpi pamatojoties uz viņa veselības stāvokli, noteikto aprūpes
problēmu un vēlamo rezultātu.
1.2.7.Sagatavot nepieciešamos resursus efektīvai aprūpes plāna īstenošanai un komandas
darbam.
1.2.8.Plānot aprūpes komandas darbu.
1.2.9.Novērtēt operāciju zālē, intensīvās terapijas nodaļā, neatliekamās palīdzības iestādē
vai struktūrvienībā izmantojamās aparatūras tehnisko stāvokli un gatavību darbam
(mākslīgās plaušu ventilācijas aparāts, monitori, perfuzori, infūzijas sūkņi, nieru
aizstājējterapijas aparāts u.c.).
1.2.10.Novērtēt anestēzijā izmantojamās aparatūras tehnisko stāvokli un gatavību darbam
(narkozes aparāts, monitori, sūkņi u.c. ) un pielietot aparatūru un aprīkojumu
aprūpes veikšanai
1.2.11.Spēja sagatavot lietošanai un ievadīt anestēzijā, intensīvajā un neatliekamajā
aprūpē izmantojamos medikamentus.
1.2.12.Pielietot parenterālās un enterālās medikamentu ievadīšanas metodes.
1.2.13.Sagatavot endotraheālās intubācijas un ekstubācijas veikšanai nepieciešamo
aprīkojumu.
1.2.14.Asistēt trahejas intubācijas un ekstubācijas procedūrās.
1.2.15.Asistēt traheostomas uzlikšanas procedūrā, traheostomas caurulītes nomaiņas
procedūrā.
1.2.16.Veikt endotraheālās caurulītes lokalizācijas kontroli.
1.2.17.Veikt sekrēta atsūkšanu no endotraheālās caurulītes, traheostomas, elpceļiem.
1.2.18.Veikt elpošanas funkciju novērtēšanu mākslīgās plaušu ventilācijas apstākļos.
1.2.19.Dekontaminēt izmantoto aparatūru, instrumentus, virsmas, palīglīdzekļus un citu
aprīkojumu.
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1.2.20.Veikt pacienta samaņas līmeņa novērtēšanu atbilstoši Glazgova komas skalai.
1.2.21.Pieņemt lēmumu par pasākumu uzsākšanu plaušu ventilācijas uzlabošanai
izmantojot Ambu maisu, skābekļa inhalācijas, kā arī veikt minētos pasākumus.
1.2.22.Veikt kardiopulmonālo reanimāciju pieaugušajiem un bērniem (netiešā sirds
masāža, mākslīgā plaušu ventilācija, defibrilācija).
1.2.23.Veikt medikamentozo terapiju saskaņā ar darbības algoritmiem kardiopulmonālās
reanimācijas pasākumu ietvaros.
1.2.24.Veikt pacienta izglītošanas aktivitātes pirmsoperācijas un pēcoperācijas periodā.
1.2.25.Organizēt un nodrošināt pirmsoperācijas un pēcoperācijas aprūpi, aprūpi operācijas
laikā.
1.2.26.Veikt dažādu brūču aprūpi.
1.2.27.Veikt intravenozo terapiju izmantojot dažādas metodes un aprīkojumu.
1.2.28.Veikt komponentu un/vai preparātu pārliešanu ievērojot korektu procedūras
tehniku.
1.2.29.Veikt atbilstošas aprūpes darbības asins komponentu un/vai preparātu pārliešanas
komplikāciju manifestācijas gadījumos.
1.2.30.Veikt kvalitatīvu vispārējās un speciālās aprūpes dokumentēšanu.
1.2.31.Organizēt un nodrošināt aprūpes darbības, kas saistītas ar nozīmētās sāpju
mazināšanas terapiju.
1.2.32.Nodrošināt un veicināt pacienta līdzestību ārstēšanas un aprūpes procesā.
1.2.33.Novērtēt ar ārstēšanu un aprūpi saistītās esošās un potenciālās komplikācijas
anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās palīdzības nodrošināšanas periodā.
1.2.34.Organizēt un nodrošināt aprūpes darbības ar ārstēšanu un aprūpi saistīto esošo un
potenciālo komplikāciju mazināšanu un/vai novēršanu.
1.2.35.Plānot un īstenot aprūpi pacientam ar stomu.
1.2.36.Veikt korektu medikamentozo aprūpi.
1.2.37.Nodrošināt pacienta, nepieciešamā aprīkojuma un materiāla sagatavošanu
invazīvajām ķirurģiskajām procedūrām.
1.2.38.Veikt instrumentēšanas procesu ķirurģisku manipulāciju un procedūru laikā.
1.2.39.Veikt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
1.2.40.Novērtēt pacienta pašaprūpes spējas.
1.2.41.Novērtēt un nodrošināt pacienta fizisko un psiholoģisko drošību aprūpes darbību
laikā.
1.2.42.Novērtēt, nodrošināt un attīstīt drošu darba vidi.
1.2.43.Nodrošināt aprūpes procesa nepārtrauktību.
1.2.44.Organizēt un veikt pacientu uzņemšanu, pārvešanu un izrakstīšanu ārstniecības
iestādēs.
1.2.45.Vadīt aprūpes darbu.
1.2.46.Deleģēt aprūpes pienākumus.
1.2.47.Pārraudzīt deleģēto pienākumu īstenošanu.
1.2.48.Veicināt specialitātes un aprūpes darba attīstību.
1.2.49.Praktiski izmantot normatīvos dokumentus (likumus, noteikumus, vadlīnijas,
standartus).
1.2.50.Nodrošināt terapeitisko komunikāciju.
1.2.51.Sadarboties ar citiem speciālistiem multidisciplināras ārstēšanas un aprūpes procesa
īstenošanā.
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1.3 Tēmu sadalījums anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu
pamatspecialitātes praksei
Nozare
Aprūpes principi
anestezioloģijā

Stundu Specifisko prasmju apguves sadalījums
skaits
60
1. Anestēzijas māsas darba vieta.
2. Pacientu sagatavošana anestēzijai.
3. Premedikācijas veidi, mērķi, pielietojums, medikamenti.
4. Pacienta novērošana anestēzijas laikā: hemodinamika,
elpošanas sistēmas kontrole, miorelaksantu darbības kontrole.
5. Elpceļu caurlaidības nodrošinājums: intubācija, laringeālās
maskas, utt., indikācijas, tehnika, komplikācijas.
6. Pacienta ekstubācija.
7. Endotraheālās intubācijas komplekts.
8. Anestēzijas praktiskais nodrošinājums.
9. Narkozes aparāta uzbūve: galvenās sastāvdaļas, iztvaikotāji,
gāzu dozimetri, skābekļa padeve, anestēzijas elpošanas
kontūras, CO2 absorbcija, aizsargsistēmas, trauksmes sistēmas.
10. Narkozes aparāta sagatavošana darbam, dezinfekcija, drošības
pasākumi.
11. Narkozes aparāta pievienošana pacientam.
12. Vispārējās anestēzijas nodrošinājums, narkozes stadijas.
13. Anestezioloģijā pielietojamie medikamenti – inhalācijas
anestēzijas vielas, neinhalācijas anestēzijas vielas, muskuļu
miorelaksanti, lokālie anestēzijas līdzekļi.
14. Narkozes dziļuma novērtēšana.
15. Narkozes uzturēšana ar inhalācijas anestēzijas vielām.
16. Infūzijas terapija operācijas laikā.
17. Asins un to komponentu transfūzija.
18. Anestēzijas veidi.
19. Anestēzijas komplikācijas, regurgitācija, aspirācija, to
profilakse.
20. Anestēzijas īpatnības akūtās ķirurģijas praksē, ginekoloģijā,
dzemdniecībā, geriatrijā, uroloģijā, oftalmoloģijā, ambulatorā
ķirurģijā, mikroķirurģijā, neiroķirurģijā, laparoskopiskajā
ķirurģijā, torakālajā ķirurģijā, onkoloģijā.
21. Infekciju kontroles pasākumi anestezioloģijas praksē.
22. Malignā hipertermija.
23. Anafilakse: cēloņi, klīniskās izpausmes, neatliekamā
medicīniskā palīdzība.
24. Jatrogēnie bojājumi anestēzijas laikā.
25. Centrālo vēnu katetrizācija, indikācijas, komplikācijas,
pacienta sagatavošana, nepieciešamais aprīkojums, centrālais
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venozais spiediens.
26. Dokumentācija anestēzijā.
27. Anestēzijas īpatnības kardioķirurģijas praksē.
28. Mākslīgā asinsrite, tās nodrošinājums.
29. Pacienta monitorings.
30. Pacienta sagatavošana narkozei pie sirds operācijām.
31. Aparatūra (monitors, narkozes aparāts, perfuzori).
32. Narkozes galdiņš.
33. Medikamentu galdiņš.
34. Sagatavot nepieciešamo un asistēt anesteziologam
invazīvām manipulācijām.
35. Pacienta sagatavošana anestēzijai operāciju zālē.
36. Ievadnarkoze, narkozes uzturēšana.
37. Miorelaksantu pielietošana.
38. Endotraheālā intubācija/ ekstubācija.
39. Pacienta novērošana operācijas laikā.
40. Atmošanās periods.
41. Anestēzijas dokumentēšana.
42. Pacienta transportēšana uz intensīvo terapiju.
43. Neatliekamās operācijas, pacientu sagatavošana.
44. Iespējamās komplikācijas, māsas rīcība to gadījumā.
Aprūpes principi intensīvajā 20
terapijā

pie

1. Intensīvās terapijas pamatprincipi.
2. Infekcijas kontroles pasākumi intensīvās terapijas praksē.
3. Pacientu aprūpes galvenie uzdevumi, vitālo funkciju
traucējumi, pacientu monitorings.
4. Reanimācijas
algoritmi,
defibrilācija,
transkutāna
kardiostimulācija.
5. Akūta elpošanas mazspēja, elpceļu caurlaidības nodrošināšana,
atjaunošana, krikotireodotomija.
6. Mākslīgā plaušu ventilācija, tās veidi, pozitīvs izelpas beigu
spiediens, asistējošā ventilācija, sinhronā intermitējošā MPV,
pastāvīga pozitīva spiediena nodrošināšana elpceļos.
7. Pacienta atradināšana no elpināmā aparāta.
8. Pacientu aprūpe elpošanas mazspējas gadījumā, pneimonijas.
9. Traheostomija, traheostomas kopšana, pacienta aprūpe, sekrēta
atsūkšana.
10. Centrālo vēnu katetrizācija, indikācijas, nepieciešamais
aprīkojums, CVK kopšana.
11. Invazīvā arteriālā asinsspiediena kontrole, invazīvais
monitorings.
12. Sirds ritma novērtēšana, EKG, monitorēšana, sirds ritma
traucējumi.
13. Pacientu aprūpe akūtas sirds mazspējas gadījumā, kardiogēns
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šoks, miokarda infarkts.
14. Pacientu aprūpe trombembolijas gadījumā.
15. Ūdens un elektrolītu vielmaiņas traucējumi.
16. Skābju- sārmu līdzsvars, tā traucējumi.
17. Hipovolēmiskais šoks.
18. Pacientu aprūpe akūtas nieru mazspējas gadījumā.
19. Pacientu aprūpe akūtu centrālās nervu sistēmas traucējumu
gadījumā, bezsamaņas stāvokļi, smadzeņu tūska, galvas un
muguras smadzeņu traumas.
20. Anafilakse, cēloņi, klīniskās izpausmes, rīcība anafilakses
gadījumā.
21. Sedācija un analgēzijas intensīvās terapijas praksē.
22. Deliriozie stāvokļi, pacientu aprūpe.
23. Sepse, septisks pacients, tā aprūpe.
24. Agrīnais pēcoperācijas periods.
25. Apdeguma slimība, pacientu aprūpe.
26. Infekciozās komplikācijas intensīvās terapijas praksē.
27. Izgulējumi, to kopšana, profilakse.
28. Mākslīgā barošana – enterāla, parenterāla, barojuma
novērtēšana.
29. Pacientu aprūpe pie diabētiskām komām.
30. Pēcreanimācijas slimība, pacientu aprūpes īpatnības.
31. Mirstošs pacients, tā aprūpe.
32. Dokumentācija intensīvās terapijas praksē.
33. Ētikas principu ievērošana intensīvajā terapijā.
34. Vitālo funkciju novērošana, uzturēšana, dokumentēšana.
35. Invazīvās
pacientu
monitoringa
metodes
(IAP,
PAP,LAP,CVP).
36. Mehāniskās sirds atbalsta sistēmas (intra aortālā
kontrpulsācija, Vid, ECMO).
37. Mākslīgā plaušu ventilācija.
38. Traheostomas aprūpe.
39. I/v terapija (perfuzori, infūziju sūkņi).
40. Medikamentu dozēta ievade (kateholamīni).
41. Nieru aizstājējterapijas nodrošināšana.
42. Parenterālās un enterālās barošana metodes.
43. Pacientu aktivizācija pēc sirds operācijas.
44. Pacientu aprūpes dokumentācija.
Aprūpes principi
40
neatliekamās medicīniskās
palīdzības gadījumos

1. Pacientu aprūpes procesa nodrošināšana un vadība
neatliekamās medicīnas centrā.
2. Pacienta sagatavošana diagnostiskām un ārstnieciskām
procedūrām, izmeklēšanām, akūtām operācijām.
3. Vitālo funkciju atjaunošana, uzturēšana un monitorings.
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4. Pacientu aktīva/pasīva sildīšana.
5. Pedikulozes un dekontaminācijas kontrole.
6. Pacienta traheostomas un endotraheālās caurules kopšana.
7. Neatliekamā vakcinācija.
8. Asins grupas noteikšana, asins un to komponentu transfūzija.
9. Skābekļa terapija, aprūpe mākslīgi ventilējamiem pacientiem.
10. Nozīmēto
medikamentu
saņemšanas
nodrošināšana,
diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana pacientiem
intensīvās terapijas un reanimācijas laikā, izmantojot
nepieciešamo aparatūru.
11. Neatliekamā medicīniskā palīdzība, NMP algoritmi.
12. Kardiopulmonālā reanimācija.
13. Pacientu imobilizācija traumu gadījumos.
14. Katastrofu medicīnas principi.
15. Dokumentācija NMC.
16. Medicīniskā instrumentārija un materiāla sagatavošana
sterilizācijai.
17. Pacienta novērtēšana pēc skalām (Glāzgova, utt).
18. Stacionēto un ambulatoro pacientu novērošana, aprūpe un
uzraudzība atbilstoši pacienta veselības stāvokļa smaguma
pakāpei.
19. Brūču aprūpe.
20. Pacientu zondēšana, klizmošana, zarnu stomas un urostomas
aprūpe, urīnpūšļa katetrizācija.
Aprūpes principi bērnu
anestezioloģijā

40

1. Anestēzija pediatrijas un neonatoloģijas praksē.
2. Bērna psiholoģiskā sagatavošana.
3. Bērna veselības stāvokļa novērtēšana pirms anestēzijas.
4. Premedikācija pediatrijas praksē.
5. Monitorēšanas standarti anestēzijā bērniem.
6. Inhalācijas anestēzijas vielas.
7. Neinhalācijas anestēzijas vielas.
8. Muskuļu miorelaksanti.
9. Reģionālā anestēzija bērniem.
10. Bērnu un pieaugušo elpceļu atšķirības.
11. Elpceļu caurlaidības nodrošinājums.
12. Anestēzijas komplikācijas pediatrijas praksē.
13. Infūzijas terapija anestēzijas laikā.
14. Asins un to komponentu transfūzija.
15. Sedācija un anestēzija diagnostiskām un terapeitiskām
procedūrām.
16. Pēcoperāciju sāpju novērtēšanas un ārstēšanas principi
bērniem.
17. Agrīnais pēcoperācijas periods.
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18. Dokumentācija bērnu anestēzijas praksē.
Aprūpes principi bērnu
intensīvajā terapijā

40

1. Intensīvās terapijas pamatprincipi pediatrijas praksē.
2. Infekcijas kontroles pasākumi intensīvās terapijas praksē.
3. Pacientu aprūpes galvenie uzdevumi, vitālo funkciju
traucējumi, pacientu monitorings.
4. Reanimācijas
algoritmi,
defibrilācija,
transkutāna
kardiostimulācija.
5. Akūta elpošanas mazspēja, elpceļu caurlaidības nodrošināšana,
atjaunošana, krikotireodotomija.
6. Mākslīgā plaušu ventilācija, tās veidi, pozitīvs izelpas beigu
spiediens, asistējošā ventilācija, sinhronā intermitējošā MPV,
pastāvīga pozitīva spiediena nodrošināšana elpceļos.
7. Pacienta atradināšana no elpināmā aparāta.
8. Traheostomija, traheostomas kopšana, pacienta aprūpe, sekrēta
atsūkšana.
9. Centrālo vēnu kateterizācija, indikācijas, nepieciešamais
aprīkojums, CVK kopšana.
10. Sirds ritma novērtēšana, EKG, monitorēšana, sirds ritma
traucējumi.
11. Ūdens un elektrolītu vielmaiņas traucējumi.
12. Skābju- sārmu līdzsvars, tā traucējumi.
13. Hipovolēmiskais šoks.
14. Pacientu aprūpe akūtas nieru mazspējas gadījumā.
15. Pacientu aprūpe akūtu centrālās nervu sistēmas traucējumu
gadījumā, bezsamaņas stāvokļi, smadzeņu tūska, galvas un
muguras smadzeņu traumas.
16. Anafilakse, cēloņi, klīniskās izpausmes, rīcība anafilakses
gadījumā.
17. Sedācija un analgēzijas intensīvās terapijas praksē.
18. Sepse, septisks pacients, tā aprūpe.
19. Agrīnais pēcoperācijas periods.
20. Apdeguma slimība, pacientu aprūpe.
21. Infekciozās komplikācijas intensīvās terapijas praksē.
22. Mākslīgā barošana – enterāla, parenterāla, barojuma
novērtēšana.
23. Pacientu aprūpe pie diabētiskām komām.
24. Mirstošs pacients, tā aprūpe.
25. Dokumentācija intensīvās terapijas praksē.
26. Ētikas principu ievērošana intensīvajā praksē.

Aprūpes principi bērnu
neatliekamās medicīnas
centrā

20

1. Pacientu aprūpes procesa nodrošināšana un vadība
neatliekamās medicīnas centrā.
2. Pacientu sagatavošana diagnostiskām un ārstnieciskām
procedūrām, izmeklēšanām, akūtām operācijām.
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Vitālo funkciju atjaunošana, uzturēšana un monitorings.
Pacientu aktīva/pasīva sildīšana.
Pedikulozes un dekontaminācijas kontrole.
Neatliekamā vakcinācija.
Asins grupas noteikšana, asins un to komponentu transfūzija.
Skābekļa terapija, aprūpe mākslīgi ventilējamiem pacientiem.
Nozīmēto
medikamentu
saņemšanas
nodrošināšana,
diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana pacientiem
intensīvās terapijas un reanimācijas laikā, izmantojot
nepieciešamo aparatūru.
10. Neatliekamā medicīniskā palīdzība, NMP algoritmi.
11. Kardiopulmonālā reanimācija.
12. Pacientu imobilizāciju traumu gadījumos.
13. Dokumentācija NMC.
14. Medicīniskā instrumentārija un materiāla sagatavošana
sterilizācijai.
15. Pacienta stāvokļa novērtēšanu pēc skalām (Glāzgova, utt.).
16. Stacionēto un ambulatoro pacientu novērošana, aprūpe un
uzraudzība atbilstoši pacienta veselības stāvokļa smaguma
pakāpei.
17. Brūču aprūpe.
18. Pacientu zondēšanu, klizmošana, urīnpūšļa katetrizācija.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprūpes principi
toksikoloģijā

20

Aprūpes principi
20
traumatoloģijā un ortopēdijā

Toksikoloģisko pacientu aprūpes īpatnības.
Saindēšanās smaguma izvērtēšana un pacienta novērošana.
Toksikokinētikas pamati.
Dekontaminācijas metodes.
Antidotu
un
toksikoloģijā
lietojamo
medikamentu
izmantošanas principi.
6. Specifiskie sindromi un simptomi, pacientu aprūpe.
7. Saindēšanās ar ķīmiskām vielām.
8. Saindēšanās ar medikamentiem.
9. Saindēšanās ar augu izcelsmes produktiem.
10. Toksikoloģiskās informācijas meklēšanas.
11. Akūta nieru mazspēja.
1.
2.
3.
4.
5.

1. Traumatoloģisko un ortopēdisko pacientu aprūpes īpatnības
anestezioloģijā.
2. Traumatoloģisko un ortopēdisko pacientu aprūpes īpatnības
intensīvās terapijas praksē.
3. Pacientu sagatavošana operācijai un anestēzijai.
4. Elpceļu caurlaidības nodrošinājums.
5. Anestēzijas praktiskais nodrošinājums.
6. Anestēzijas pielietojums traumatoloģijas un ortopēdijas
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pacientiem.
7. Reģionālās anestēzijas veidi.
8. Lokālie anestēzijas līdzekļi.
9. Spinālo, epidurālo un plexus katetru kopšana.
10. Pacientu pozicionēšana uz operāciju galda.
11. Auto asiņu filtrācija.
12. Pēcoperāciju sāpju novērtēšana un ārstēšanas principi.
13. Dokumentācija intensīvajā terapijā un anestezioloģijā.
Aprūpes principi
pēcoperāciju/ pamošanās
periodā

20

Kopā:

320

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pēcoperācijas, pēcanestēzijas periods.
Pacienta apziņas līmeņa noteikšana.
Pacienta elpošanas novērtēšana.
Atlieku relaksācijas izmaiņas, noteikšana.
Laringospazmas, rīcība to gadījumā.
Hemodinamikas izmaiņas.
Pēcoperācijas nelabums, slikta dūša.
Pēcoperācijas uzbudinājums, nemiers, drebuļi.
Pacienta pamošanās.

2. Studenta pienākumi un tiesības prakses laikā
(Izraksts no prakses nolikuma)
2.1. Studenta pienākumi:
Ierasties praksē precīzi norādītajā laikā.
Ierodoties praksē uzrādīt personas medicīnisko grāmatiņu.
Līdzi jābūt attiecīgajai praksei reglamentētajai dokumentācijai.
Iepazīties ar ārstniecības iestādes struktūru.
Ievērot prakses laikā iegūtās informācijas konfidencialitāti.
Ievērot praksē pacienta tiesības un privātumu.
Iepazīties ar veselības aprūpes iestādes dokumentāciju.
Saskaņot prakses individuālos uzdevumus ar prakses vadītāju.
Vērsties pie prakses vadītāja neskaidros un konflikta gadījumos.
Respektēt profesionālās robežas studiju darba ietvaros.
Ievērot praksē paredzētās darba stundas.
Regulāri aizpildīt praksē paredzēto dokumentāciju (pielikums nr. 3 un pielikums nr. 4).
Nostrādāt praksi pilnā apjomā.
Prakses noslēgumā iesniegt prakses dokumentāciju (visus šī dokumenta pielikumus) lietvedei
Anitai Jankovskai līdz 10. aprīlim.
2.2. Studenta tiesības:
Saņemt informāciju par attiecīgās ārstniecības iestādes darba drošību, uguns drošību un darba
higiēnas prasībām.
Iegūt nepieciešamo informāciju par ārstniecības procesu.
Būt nodrošinātam ar drošu un adekvātu darba vidi veselības aprūpes iestādē.
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3. Prakses vadītāja pienākumi un tiesības prakses laikā
(Izraksts no prakses nolikuma)
3.1. Prakses vadītāja pienākumi:
Vadīt praksi veselības aprūpes iestādē.
Aizpildīt prakses stundu uzskaites lapu (pielikums nr. 2).
Iepazīstināt studentus ar prakses vietas struktūru.
Norādīt ikdienas praktisko darbību apjomu.
Nodrošināt studentu ar praksē nepieciešamajiem resursiem un kontrolēt to izlietojumu.
Kopā ar studentu izvirzīt darbības mērķus, kurus īsteno praksē.
Konsultēt studentu.
Izvērtēt studentu darbību prakses laikā.
3.2. Prakses vadītāja tiesības:
Sniegt priekšlikumus par prakses pilnveidi LU MF Veselības zinātņu bakalauru māszinībās
profesionālo studiju programmas direktoram vai projekta vadītājam
Izglītot un sniegt padomus studentam.
Sniegt vērtējumu par studenta profesionālajām iemaņām un prasmēm prakses laikā (pielikums
nr. 1).
Piedalīties konfliktu situāciju risināšanā.
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1. pielikums
LU Medicīnas fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Māszinības”
Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu pamatspecialitāte
Prakses vērtējums
Studenta vārds, uzvārds
Nozare
Vērtējums
Anestezioloģija
Intensīvā terapija
Neatliekamās medicīnas centrs
Bērnu anestezioloģija
Bērnu intensīvā terapija
Bērnu neatliekamās medicīnas
centrs
Toksikoloģija
Traumatoloģija un ortopēdija
Pēcoperāciju/pamošanās
palāta

Prakses vadītāja paraksts

Katras nozares noslēgumā prakses vadītājs novērtē studenta prasmes un kompetences –
ieskaitīts, neieskaitīts.
Prakses vadītājs vērtē studenta teorētiskās zināšanas, saskarsmes iemaņas, prasmi strādāt
komandā, veiktās aprūpes kvalitāti, prasmi plānot un veikt darbu ievērojot ētikas, morāles un
uzvedības normas.
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2. pielikums

Eiropas Sociālā fonda projekta „Veselības aprūpes un veselības
veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai
attīstībai”
LU Medicīnas fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Māszinības”
Prakses stundu uzskaites lapa
Studenta vārds, uzvārds

Datums

Prakses sākums

Prakses beigas

Akadēmisko
stundu skaits

Prakses vadītāja
paraksts

Stundu skaits kopā:
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3.pielikums

Eiropas Sociālā fonda projekta „Veselības aprūpes un veselības
veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai
attīstībai”

LU Medicīnas fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Māszinības”

Dienasgrāmata

Prakses dienasgrāmata
Studenta vārds, uzvārds
Apliecības Nr.
līdz

Prakses norises laiks: no
(diena, mēnesis, gads)

(diena, mēnesis, gads)

Prakses vieta
(iestādes juridiskais nosaukums)

(iestādes juridiskais nosaukums)
Prakses vadītājs
(amats, vārds, uzvārds)
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4. pielikums
LU Medicīnas fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Māszinības”

Prakses dienasgrāmata
Datums

Nozare

Apgūtās profesionālās prasmes un kompetences

Studenta
paraksts

Anestezioloģ Darbības mērķis – 1.
...
ija
Piem. 9. februāris

Intensīvā
terapija

Darbības mērķis – 1. Veicu elpošanas funkciju Studenta
novērtēšanu
mākslīgās
plaušu
ventilācijas paraksts
apstākļos. ...

Balstoties uz situāciju prioritātēm, prakses vadītājs ar studentu, katru dienu izvirza darbības
mērķus, kurus īsteno praksē (Prakses nolikums 22.5). Students uzskaita, apraksta veiktās
darbības un apgūtās prasmes un iemaņas prakses laikā.
Piem., kādam mērķim un cik reizes ir saklājis sterilo galdiņu, cik reizes ir asistējis pie trahejas
intubācijas, cik reizes aizpildījis aprūpes lapas, utt.
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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
„Medicīna”
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Profesionālā maģistra studiju programmas „Optometrija” nolikums un
prakses līgumi
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PRAKSES NOLIKUMS
Profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas (kods 46722)
optometrista prakses nolikums
Optometrista prakses nolikums veidots, pamatojoties uz LR Izglītības likumu, LR MK
20.11.2001. noteikumiem Nr.481 „Par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu”.
Optometrista prakse ir programmas obligātās un izvēles satura daļa. Tās apjoms ir 26
kredītpunkti, no kuriem obligātā daļa ir 22 kredītpunkti un izvēles daļa ir 4 kredītpunkti.
Optometrista prakse ir sadalīta četrās daļās:
o Klīniskā prakse I – Redzes funkciju un acs struktūru novērtēšana, Ieskats
profesionāļa darbā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības praktikums, Binokulāro
redzes funkciju izvērtēšana vai Fizioloģiskās optikas praktikums, Redzes
elektrofizioloģijas praktiskais pielietojums (8 KP).
o Klīniskā prakse II – Kontaktlēcu piemeklēšana, Optometrisko instrumentu
pielietojums, Redzes uztveres novērtēšana, Prakse studentu ambulancē (6 KP).
o Klīniskā prakse III – Klīniskie gadījumi, Prakse acu klīnikā, Redzes treniņi vai Krāsu
redzes izvērtēšana, Acu kustību izvērtēšana (8 KP).
o Klīniskā prakse IV –Prakse optometrijas centros (4 KP)
1. Prakses mērķis
Optometrijas profesionālā maģistra studiju prakses mērķis ir nostiprināt un paplašināt
studentu teorētiskās zināšanas ar praktiskām iemaņām refrakcijas anomāliju korekcijā,
kontaktkorekcijā, acu slimību izmeklēšanā un diagnostikā, radīt priekšstatu par jaunākām
izmeklēšanas un ārstēšanas metodēm optometrijā un oftalmoloģijā, kā arī veidot priekšstatu un
iemaņas zinātniskā darba izstrādei klīniskajā optometrijā vai redzes zinātnē.
2. Prakses uzdevumi
1. Iepazīties ar optometrista darbību primārās redzes aprūpes jomā un funkcijām optikas
salonos un acu klīnikās.
2. Apgūt prasmi noteikt, izvērtēt un atrast redzes korekciju pielietojot dažādas redzes
funkciju izvērtēšana metodes.
3. Apgūt prasmi izvērtēt ārējās un iekšējās acu struktūras, pielietojot optometristam
pieejamās un atļautās acu struktūru izvērtēšanas metodes.
4. Veikt dažādu redzes korekcijas veidu pielāgošanu pacientiem.
5. Attīstīt prasmi analizēt dažādas sarežģītas redzes korekcijas situācijas.
6. Apgūt prasmi dokumentēt, interpretēt un sniegt informāciju pacientam par iegūtajiem
redzes pārbaudes rezultātiem.
7. Apgūt prasmi plānot optometrista darbību noteiktās situācijās, atkarībā no pacienta
vecuma un sistēmiskām slimībām.
8. Apgūt pētnieciskā darba iemaņas redzes zinātnes laboratorijās.
9. Apgūt pētnieciskā darba rezultātu iegūšanu, analīzi un interpretēšanu.
3. Prakses saturs
Prakses laikā students ar prakses vadītāju Latvijas Universitātē un attiecīgajā
optometrista prakšu vietā, izmantojot zināšanas redzes funkciju novērtēšanā, acs struktūru
izvērtēšanā, redzes korekcijas veikšanā, apgūst praktiskās iemaņas optometrista darbības
jomā, pacienta primārās redzes aprūpē, kā arī zinātniskā darba izstrādē.
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Students apgūst redzes pārbaudes un korekcijas veikšanas pieredzi, attīsta acu slimību
atpazīšanas metodiku, kā arī sadarbībā ar prakses vadītāju LU un attiecīgajā optometrijas
prakšu vietā, pilnveido optometrista darbību redzes korekcijas nozīmēšanā, atradņu
interpretēšanā, un iegūto darba rezultātu analizēšanā.
Klīniskās prakses I laikā students veic redzes funkciju novērtēšanu izmantojot
tradicionālās objektīvās un subjektīvās refrakcijas, binokulārās redzes un akomodācijas
noteikšanas metodes. Pielietojot apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās zināšanas
optometrisko instrumentu pielietošanā, students apgūst ārējo un iekšējo acu struktūru
izvērtēšanu, veselas acs pazīmju kopumu atradnes atpazīšanu no acs slimību izraisītām
izmaiņām acu struktūrās. Optometrista prakses laikā studentam ir iespēja tuvāk iepazīties ar
redzes pārbaudes realizāciju optometrista prakšu vietās un acu klīnikās, iepazīties ar dažādu
redzes korekcijas veidu nozīmēju specifiskumu, to pielietojamību un realizāciju, kā arī
iepazīties ar optometrijas speciālistu dažādu kabinetu aprīkojumu un pielietojamību redzes
pārbaudes realizācijā. Students analizē optometrista prakšu vietās izmantotās redzes funkciju
izvērtēšanas, acs struktūru novērtēšanas metodes un ar tām iegūtās atradnes.
Izvēles daļas praksē studentam ir iespēja izvēlēties sev tuvāko un interesējošo jomu un
piedalīties vismaz divu veidu prakses tēmās. Šajā sadaļā ir ietverti divi virzieni – klīniskā
optometrija un eksperimentālā optometrija. Katrs virziens ir orientēts vairāk vai nu uz
optometrista ikdienas praksē noderīgām lietām, vai nu uz pētījumu izstrādi redzes zinātnē.
Studentam ir iespēja iepazīties ar pilnīgi jaunām līdz šim nepielietotām metodēm, ar kurām ir
iespējams izvērtēt detalizēti cilvēka redzes funkcijas un veidot padziļinātu priekšstatu par
redzi, kas ir viena no cilvēka organisma funkcionējošām sistēmām un kura nav atdalāma un
nav apskatāma kā atsevišķi funkcionējošs organisms.
Prakses laikā katras tēmas paveiktais darbs tiek aprakstīts, aizstāvēts semināros vai
prakses noslēguma prezentācijā. Students analizē iegūtās optometrista kompetences rezultātus
un veic prakses tēmas pašvērtējumu.
Klīniskās prakses II laikā students veic redzes korekcijas izvērtēšanu ar kontaktlēcām,
praktiski apgūst dažādas kontaktlēcu ielikšanas un izņemšanas metodes, kā arī kontaktlēcu
tīrīšanas līdzekļus un kontaktlēcas ikdienas kopšanas metodes. Prakses laikā studentam ir
iespēja pielietot savas teorētiskās zināšanas optometrisko prasmju apgūšanā, pielietojot jaunus
un mūsdienīgus optometristu instrumentus redzes funkciju un acu struktūru izvērtēšanā. Tāpat
arī students veic pacienta redzes uztveres novērtēšanu, pielietojot gan tradicionālās, gan
mūsdienīgās metodes. Šajā prakses daļā studentam jādemonstrē savas iepriekš apgūtās
teorētiskās un praktiskās iemaņas, lai patstāvīgi (prakses vadītāja uzraudzībā) veiktu pacientu
redzes funkciju, acu struktūru izvērtējumu, redzes korekcijas nozīmējumu un informācijas
pasniegšanu pacientam par konstatētajām atradnēm, kā arī redzes sistēmas atradņu
interpretējumu prakses vadītājam.
Prakses laikā katras tēmas paveiktais darbs tiek aprakstīts, aizstāvēts semināros vai
prakses noslēguma prezentācijā. Students analizē iegūtās optometrista kompetences rezultātus
un veic prakses tēmas pašvērtējumu, kā arī iesniedz pacientu redzes pārbaudes ziņojumus.
Klīniskās prakses III laikā students izstrādā un apraksta specifisku klīnisko gadījumu (no
reālās optometrista prakses iegūtu) metožu pielietojamības pamatojumu, iztirzājumu un iegūto
gala rezultātu interpretāciju, kā arī pamato pacientam nozīmēto redzes korekciju vai redzes
treniņu ieteikumu. Prakses laikā acu klīnikās, apskatot acu slimību pacientus, students veic
ārējo un iekšējo acu struktūru izvērtēšanu, pielietojot savas praktiskās zināšanas optometrisko
instrumentu pielietošanā un teorētiskās zināšanas acu slimību diagnostikā un
diferenciāldiagnostikā.
Izvēles daļas praksē studentam ir iespēja izvēlēties sev tuvāko un interesējošo jomu un
piedalīties vismaz divu veidu prakses tēmās. Šajā sadaļā ir ietverti divi virzieni – klīniskā
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optometrija un eksperimentālā optometrija. Katrs virziens ir orientēts vairāk vai nu uz
optometrista ikdienas praksē noderīgām lietām, vai nu uz pētījumu izstrādi redzes zinātnē.
Studentam ir iespēja iepazīties ar pilnīgi jaunām līdz šim nepielietotām metodēm, ar kurām ir
iespējams izvērtēt detalizēti cilvēka redzes funkcijas un veidot padziļinātu priekšstatu par
redzi, kas ir viena no cilvēka organisma funkcionējošām sistēmām un kura nav atdalāma un
nav apskatāma kā atsevišķi funkcionējošs organisms.
Prakses laikā katras tēmas paveiktais darbs tiek aprakstīts, aizstāvēts semināros vai
prakses noslēguma prezentācijā. Students analizē iegūtās optometrista kompetences rezultātus
un veic prakses tēmas pašvērtējumu.
Klīniskās prakses IV laikā students veic pilnu redzes pārbaudi un redzes korekcijas
izrakstīšanu. Šajā prakses daļā studentam jādemonstrē visas studiju laikā iepriekš apgūtās
teorētiskās un praktiskās iemaņas, lai patstāvīgi (prakses vadītāja uzraudzībā) veiktu pacientu
redzes funkciju, acs struktūru izvērtējumu, redzes korekcijas nozīmējumu un informācijas
pasniegšanu pacientam par konstatētajām atradnēm, kā arī redzes sistēmas atradņu
interpretējumu prakses vadītājam. Kā arī students iziet praksi viena optometrista-profesionāļa
uzraudzībā viņa darba vietā.
Prakses laikā katras tēmas paveiktais darbs tiek aprakstīts, aizstāvēts semināros vai
prakses noslēguma prezentācijā. Students analizē iegūtās optometrista kompetences rezultātus
un veic prakses tēmas pašvērtējumu, kā arī iesniedz pacientu redzes pārbaudes ziņojumus.
4. Prakses organizācija
4.1. Prakses ilgums un izkārtojums.
Prakses 26 kredītpunkti sadalās sekojoši:
o Klīniskā prakse I – obligātā daļa (6 KP), izvēles daļa (2 KP);
o Klīniskā prakse II – 6 KP;
o Klīniskā prakse III – obligātā daļa (6 KP), izvēles daļa (2 KP);
o Klīniskā prakse IV – 4 KP.
Prakses stundu sadalījums pa prakses tēmām:
Obligātā daļa (22 KP jeb 352 stundas)
o Redzes funkciju un acs struktūru novērtēšana 64 stundas;
o Ieskats profesionāļa darbā 32 stundas;
o Kontaktlēcu piemeklēšana 16 stundas;
o Optometrisko instrumentu pielietojums 16 stundas;
o Redzes uztveres novērtēšana 16 stundas;
o Prakse studentu ambulancē I 16 stundas;
o Klīniskie gadījumi 64 stundas;
o Prakse acu klīnikā 32 stundas;
o Prakse studentu ambulancē II 32 stundas;
o Prakse optometrijas centros 64 stundas.
Iizvēles daļa (jāizvēlas 4 KP jeb 64 stundas)
o Neatliekamās medicīniskās palīdzības praktikums 16 stundas;
o Binokulāro redzes funkciju izvērtēšana 16 stundas;
o Redzes treniņi 32 stundas;
o Fizioloģiskās optikas praktikums 16 stundas;
o Redzes elektrofizioloģijas praktiskais pielietojums 16 stundas;
o Krāsu redzes izvērtēšana 16 stundas;
o Acu kustību izvērtēšana 16 stundas.
4.2. Prakses vietas
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Prakses tiek organizētas kādā no studiju programmas organizatora piedāvātajām
laboratorijām, studentu ambulancēm, optometristu prakšu vietām. Praksi var veikt studenta
izvēlētajā vietā, ja ir prakses vadītājs ar atbilstošu optometrista kvalifikāciju un ar šo prakses
vietu ir noslēgts trīspusējais līgums par optometrista praksi.
4.3. Prakses organizatoriskais darbs
Praksi pārrauga Studiju programmas prakses organizators un to vada Studiju
programmas prakses vadītājs. Individuālās prakses vietā praksi vada prakses
vadītājs-optometrists.
Prakses organizators
o izstrādā prakses programmu;
o saskaņo prakses vietas;
o sagatavo rīkojumu par praksi;
o sadala prakses vadītājus pa prakses vietām;
o iepazīstina studentus ar prakses uzdevumiem, programmu un prakses atskaites
prasībām;
o kontrolē prakses norisi;
o atbild par prakses vietu izvēli un to atbilstību prakses mērķiem;
o veic prakses analīzi un pēc tās rezultātiem veic prakses korekciju;
o apkopo, sagatavo un pārbauda prakses dokumentāciju;
o organizē prakses apkopojumu gala sanāksmi.
Prakses vadītājs
o nodrošina prakses programmas un individuālo uzdevumu izpildi;
o konsultē studentus;
o apstiprina prakses plānus un piedalās pasākumos;
o kontrolē un analizē prakses stundu un pasākumu norisi;
o analizē prakses norisi un sniedz gala vērtējumu;
o apkopo prakses dokumentāciju un iesniedz atskaiti prakses organizatoram.
Prakses vadītājs-optometrists
o plāno prakses saturu atbilstoši studiju programmas standartam un saturam, kā arī
atbilstoši optometrista profesijas standarta prasībām;
o konsultē studentu;
o kontrolē un analizē prakses norisi;
o sniedz prakses vērtējumu un iesniedz to prakses vadītājam
o izsaka priekšlikumus prakses programmas pilnveidei.
Students
Tiesības:
o izvēlas prakses vietu no piedāvātajām, kas atbilst prakses mērķiem;
o nepieciešamības gadījumā nedēļas laikā ierosina prakses vietas maiņu, prakses
pagarinājumu, iesniedzot prakses vadītājam dokumentus, kas pamato šādu
nepieciešamību;
o saņem konsultācijas un palīdzību prakses jautājumos;
o prakses nesekmīgu rezultātu gadījumā veic to atkārtoti, atbilstoši LU
reglamentējošiem dokumentiem;
o izsaka priekšlikumus prakses programmas pilnveidei;
o konflikta gadījumā vēršas pēc palīdzības pie studiju programmas prakses vadītāja,
studiju programmas organizatora, studiju programmas direktora, fakultātes vadības.
Pienākumi:
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piedalās prakses ievada un noslēguma sanāksmē;
izpilda prakses uzdevumus pilnā apjomā;
iesniedz prakses materiālus norādītajos termiņos;
informē prakses vadītāju par prakses laikā novērotajiem trūkumiem un
pārkāpumiem;
o ja tiek mainīta prakses vieta, tad atskaiti iesniedz gan par izieto nepilno praksi
iepriekšējā vietā, gan arī par jaunās vietas praksi.
4.5. Prakses vērtēšana
Darba apjoms praksēs tiek vērtēts 10 baļļu skalā atsevišķi katrā prakses tēmas daļā.
Prakses tēmas vērtējumu dod prakses vadītājs, ņemot vērā šādus vērtējuma komponentus:
prakses uzdevumu izpilde, prakses materiālu vērtējums, ziņojums prakses noslēguma
sanāksmē un prakses vadītāja-profesionāļa vērtējumu. Galīgo vērtējumu prakses noslēgumā
prakses vadītājs saskaņo ar darba vadītāju-optometristu un nodrošina rezultātu ievadīšanu
Latvijas Universitātes Informācijas sistēmā (LUIS).
Prakses novērtējuma kritēriji – prasme izvēlēties informācijas ieguves veidu, prasme
apkopot un analizēt praksē iegūto informāciju, prasme analizēt optometrista darbību, prasme
plānot pacienta redzes pārbaudi, prasme izvēlēties atbilstošas redzes pārbaudes metodes un
optometriskos instrumentus, prasme izskaidrot pacientam saprotamā valodā un informatīvi par
konstatētajām redzes funkciju un redzes struktūru atradnēm, prasme veikt sava optometriskā
darba pašanalīzi, prasme plānot savu darbību prakses laikā un to realizēt, prasme analizēt
klīnicistu vai pētnieku iegūtos rezultātus, prasme reaģēt gan uz pacienta, gan uz prakses
vadītāja jautājumu un atbildēt uz to, prasme loģiski izteikties.
Praksi neieskaita, ja kādā no prakses galīgā vērtējuma komponentiem saņemts vērtējums
zemāks par 4 ballēm.
o
o
o
o

5. Prakses dokumentācija
Prakses laikā students sagatavo un iesniedz prakses vadītājam šādus dokumentus:
o prakses dienasgrāmatu;
o prakses atskaiti;
o pacientu redzes pārbaudes ziņojumu;
o praktisko darbu protokolu;
o prakses vietas raksturojumu un prakses pašvērtējumu;
o pielikumus, kuri papildina prakses materiālus;
o izziņu no prakses vadītāja-optometrista prakses vietas.
Prasības prakses materiāliem
Prakses dienasgrāmata (paraugs pielikumā Nr.1)
Prakses dienasgrāmata tiek aizpildīta katrā prakses vietā par katru tajā pavadīto dienu un
laiku. Prakses dienasgrāmatā ik dienas tiek atzīmēti un analizēti notikumi, fiksēti radušies
jautājumi, idejas un arī problēmas. Ieraksti dienasgrāmatā ir īsi un atspoguļo studenta
attieksmi pret notikušo. Praksē pavadīto laiku prakses dienasgrāmatā dokumentē prakses
vadītājs, apliecinot to ar savu parakstu.
Prakses atskaite
Prakses atskaite tiek sagatavota katra prakses posma beigās (Optometrista prakse I, II,
III un IV). Prakses atskaitē tiek apkopota informācija par redzēto un paveikto, īsumā dodot
analītisku aprakstu par prakses norisi, atspoguļot savu izpratni par redzes izvērtēšanas
pamatproblēmu vai atspoguļot iegūto rezultātu secinājumus.
Pacientu redzes pārbaudes ziņojums (paraugs pielikumā Nr.2)
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Studenta katra patstāvīgi pārbaudīta pacienta ziņojumā tiek atspoguļota visā redzes
pārbaudes laikā iegūtā informācija par pacienta anamnēzi, redzes korekciju un tās lietošanas
režīmu, pacienta redzes pārbaudes vizītes mērķi, redzes funkciju izmeklēšanas un rezultātā
iegūtie dati, ārējo un iekšējo acu struktūru izmaiņas, nozīmētā redzes korekcija un redzes
treniņi, uzstādītā diagnoze un tālāko izmeklējumu nepieciešamība, kā arī nākamās redzes
pārbaudes ieteikums un tā pamatojums.
Praktisko darbu protokols
Praktisko darbu protokolu students sagatavo pēc parauga, kas nodefinēts attiecīgā
praktisko darbu sadaļā, vadoties pēc prakses vadītāja sniegtajām norādēm. Students protokolu
iesniedz norādītajos termiņos un attiecīgās praktiskās nodarbības prakses vadītājam.
Prakses vietas raksturojums un prakses pašvērtējums
Prakses vietas raksturojumā students norāda optometrista prakses atrašanās vietu un
raksturo piemērotību optometrista primārās redzes aprūpes procesa nodrošināšanai, raksturo
sociālo vidi, norāda optometrista prakses pacientu plūsmu, kādas redzes pārbaudes tiek
izmantotas optometrista praksē, kādi pasākumi vai aktivitātes tiek realizēti prakses vietā,
raksturo savu (studenta) darbību optometrista prakses vietā un kritiski izvērtē savas teorētiskās
zināšanas un nezināšanas, savas praktiskās iemaņas, kuras tiek papildinātas prakses laikā.
Pielikumi, kuri papildina prakses materiālus
Pielikumu materiālu nepieciešamību nosaka attiecīgās prakses vadītājs, kā arī tos
iesniedz pēc prakses organizatora vai prakses vadītāja pieprasījuma.
Izziņa no prakses vadītāja-optometrista prakses vietas
Aizpildīta veidlapa, kurā tiek atspoguļota prakses norises vieta un tajā pavadītais laiks,
kuru ar parakstu apliecina gan students, gan prakses vadītājs-optometrists. Izziņas paraugs ir
parādīts pielikumā Nr.3.
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Pielikumi
1.Prakses dienasgrāmata
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2.Pacienta redzes pārbaudes ziņojuma paraugs
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3.Prakses izziņas paraugs
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Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju
programmas „Radiogrāfija” prakses nolikums un prakses
līgumi
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LU Medicīnas fakultātes prakses nolikums
profesionālā bakalaura grāda radiogrāfijā iegūšanai

1. Vispārīgie noteikumi
Radiogrāfera prakses nolikums veidots, pamatojoties uz LR Izglītības likuma, LR MK
2001. gada 20. novembra noteikumiem Nr. 481 „Par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu”.
Pamatojoties uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
radiogrāfera prakse ir programmas obligātajā saturā un prakses apjoms ir 26 kredītpunkti.
2. Prakses mērķis
Audzināt augsti kvalificētu, radošu un profesionāli spējīgu speciālistu.










3. Prakses uzdevumi:
Padziļināta zināšanu apgūšana par atbilstošos studiju kursos iegūto teorētisko zināšanu
pielietošanu praksē, saistot zinātniski pamatotas atziņas ar iespējām tās ieviest un īstenot
radiogrāfera praksē.
Iepazīties ar darbu radioloģijā veselības aprūpes iestādēs.
Mācīties strādāt kolektīvā partnerattiecībās ar ārstniecības personālu.
Apgūt iemaņas un spējas strādāt saskarsmē ar pacientiem, izejot no saskarsmes psiholoģijas
un profesionālās ētikas viedokļa.
Lasīt zinātniski pētniecisko literatūru par jaunumiem radiogrāfijā un radioloģijā, mācēt
sagatavot
referātus, seminārus, kā arī informēt kolēģus par jaunākajiem zinātnes
sasniegumiem.
Praksē iegūtās zināšanas sistematizēt, analizēt un atskaitīties prakses vadītājam.
4. Prakses struktūra
Praksei paredzētais norises laiks ir 4., 6. un 8.semestris, sākot ar attiecīgā semestra pirmo
studiju nedēļu atbilstoši LU akadēmiskā gada kalendāram. Prakses laikā students iepazīstas ar
konkrētās iestādes struktūru, darba organizāciju, tiek iesaistīts radioloģisko izmeklējumu un
staru terapijas procedūru veikšanā, kā arī patstāvīgi veic radioloģiskos izmeklējumus un staru
terapijas procedūras.
5. Prakses norises vieta
LU MF klīnikas, valsts un pašvaldību slimnīcas, radioloģijas privātprakses.
6. Prakses ilgums
Atbilstoši 26 kredītpunktu apmēram prakses laikā nepieciešams piedalīties
konvencionālās radioloģijas, skeleta radiogrāfijas, datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses,
ultrasonogrāfijas, radionuklīdās diagnostikas izmeklējumos un staru terapijas
procedūrās, patstāvīgi sertificēta radiogrāfera vai radiologa asistenta uzraudzībā veikt
izmeklējumu parametru izvēli, aprakstīt diagnostiskās rentgenoloģijas un radioloģijas
izmeklējumus atbilstoši prasībām prakses kursa aprakstos (Prakse I, II un III) un vismaz
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vienu staru terapijas procesa procedūru, ieskaitot plānošanas datortomogrāfiju, plānošanu,
simulāciju, apstarošanu.
7. Prakses organizēšana
Praksi vada LU MF mācībspēks vai speciāli šim darbam pieņemts docētājs, kura
pienākumi ir organizēt prakses vietas nodrošināšanu, līgumu slēgšanu un sadarbību ar prakses
vietām, kontrolēt programmā reģistrēto studējošo prakšu norisi, koordinēt prakšu vadītāju
darbu, konsultēt studējošos par prakses atskaites noformēšanu.
No iestādes, kur notiek prakse, praksi vada tās vadītāja norīkots darbinieks (turpmāk:
prakses vadītājs no iestādes), kam ir praktiskā darba pieredze. Prakses vadītāja no iestādes
pienākumos ietilpst iepazīstināt studentu ar iestādi un tās uzdevumiem, konsultēt studentu par
prakses uzdevumiem un prakses gaitu, konsultēt pat prakses atskaites noformēšanu un
uzrakstīt izsmeļošu praktikanta un viņa prakses gaitā paveikto darbu raksturojumu.
Programmas prakses organizators piedāvā studējošajam prakses vietu saskaņā ar
sadarbības līgumiem, kurus fakultāte ir noslēgusi ar prakses vietām.
Studējošais ir tiesīgs piedāvāt arī citu prakses vietu. Prakses organizators izvērtē tās
atbilstībustudiju programmas prasībām. Šajā gadījumā starp LU, prakses vietu un studējošo
slēdz trīspusējo līgumu, kurā paredzēti visu pušu pienākumi un atbildība.
Norīkojot studējošo praksē, LU prakses vadītājs viņam izsniedz iestādei adresētu
pavadvēstuli un individuālo prakses uzdevumu.
8. Praktikanta pienākumi un tiesības
Prakses laikā students iepazīstas ar ārstniecības iestādes vai privātprakses darba
organizāciju. Izpilda konkrētus prakses vadītāja uzdevumus, raksta prakses atskaiti vai
dienasgrāmatu, ko prakses beigās noformē kā atskaiti, kuru iesniedz prakses vadītājam. Kopā
ar vadītāju tiek novērtēta studenta darbība prakses laikā, noteikts prakses vērtējums, kas tiek
ierakstīts eksaminācijas lapā (protokolā) un ievadīts LU LUIS sistēmā.
Par neierašanos prakses vietā laicīgi jābrīdina prakses vadītājs, jāuzrāda attaisnojoši
dokumenti un jāvienojas par nokavētās prakses atstrādāšanu.
9. Prakses programma
Prakses programma nodrošina studentam aktīvi piedalīties visos ar datortomogrāfijas,
magnētiskās rezonanses, ultrasonogrāfijas, radionuklīdās diagnostikas izmeklējumiem un
staru terapijas procedūrām saistītos jautājumos. Prakses vadītāja uzraudzībā un pēc tā
norādījumiem novērtēt ārstniecības personu darbu vai arī pašam veikt izmeklējumus, kurus ir
atļāvis vai uzrauga prakses vadītājs vai sertificēts speciālists.
Praktikantiem jāmācās pielietot LU MF iegūtās zināšanas praksē klīniskajos priekšmetos visā
studiju periodā.
10. Profesionālisms
Profesionālisms sevī ietver altruismu, pienākuma izjūtu, respektu pret citiem, ētikas
zināšanas, pašmācīšanās tieksmi, profesijas identitātes apzināšanos:
jāuzņemas atbildība par teikto vārdu un rīcību.





jāizturas ar cieņu pret pacientiem un kolēģiem,
jāievēro profesionālās ētikas vadlīnijas,
jāpilda ārstnieciskā personāla aprūpes uzdevumi attiecībā pret indivīdu,
pacienta intereses jāatzīst par pārākām par savām interesēm,
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jāpilnveido savas zināšanas,
jāprot neizmantot ārpus darba attiecības lēmumu ietekmēšanai,
jāapzinās, ka nedrīkst pieņemt dāvanas, kas var radīt interešu konfliktu.








11. Komunikācijas spējas:
sarunas laikā ar pacientu jāizrāda simpātijas, ieinteresētība un līdzjūtība,
jāprot klausīties un sarunāties,
jāinicē diskusija, jāveido attiecības ar pacientu,
jāprot sarunāties un uzklausīt citus veselības aizsardzības speciālistus,
jāparāda spēja aprakstīt situāciju un rakstiski sniegt informāciju,
jāprot valodas.
12. Studentam prakses laikā jāapgūst sekojošas iemaņas un izmeklējumi
(vai jāpiedalās):
1. prasme veikt datortomogrāfiskos izmeklējumus dažādiem orgāniem un sistēmām
2. prasme veikt magnētiskās rezonanses izmeklējumus dažādiem orgāniem un sistēmām
3. prasme veikt ultrasonogrāfiksos izmeklējumus dažādiem orgāniem un sistemām
4. prasme veikt radionuklīdās diagnostikas izmeklējumus dažādiem orgāniem un sistemām
5. iemaņas veikt iegūto attēlu kvalitātes novērtējumu, parametru maiņu attēlu kvalitātes
uzlabošanai
6. prasmes veikt izmeklējumu sākotnējo analīzi, pieņemt lēmumu par veikto izmeklējumu
pietiekamību diagnostikā
7. prasme veikt staru terapijas sagatavošanas un apstarošanas procedūras
13. Prakses vērtēšanas kārtība
Studējošo prakses atskaišu aizstāvēšanu pieņem un prakses vērtēšanu veic ar studiju
programmas direktora rīkojumu apstiprināta komisija, kas tiek izveidota no studiju
programmas pasniedzējiem. Komisijas sēdē tiek aicināti piedalīties visu studentu prakses
vadītāji no iestādēm.
Aizstāvēšanas laikā (līdz 10 min.) students informē komisiju par prakses galvenajiem
rezultātiem, ilustrējot tos ar dažādiem uzskates materiāliem.
Novērtējot prakses atskaiti ar atzīmi (pēc 10 ballu skalas), komisija ņem vērā atskaites saturu,
prakses vadītāja no iestādes raksturojumu un mutiskus vai rakstiskus komentārus, prakses
atskaites novērtējumu, studenta uzstāšanos un studenta spēju atbildēt uz komisijas
jautājumiem.
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Studiju programmu padomes un fakultātes domes lēmumi par
studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu
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