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1. Izglītības iestādes personāla koleăiālās vadības un lēmējinstitūcijas lēmums par studiju 
programmas īstenošanu. Koledžas padomes lēmums par augstākās izglītības programmas 
pašvērtējuma apstiprināšanu. 

 
 Lēmums uzsākt studiju programmas “Farmācija” farmaceita asistenta kvalifikācijas iegūšanai 
īstenošanu pēc licences saĦemšanas ir pieĦemts Rīgas 1.medicīnas koledžas 2005.gada 23.septembra 
akadēmiskā personāla sēdē, protokols Nr.1. Koledžas Padomes lēmums apstiprināt Studiju programmas 
„Farmācija” farmaceita asistenta kvalifikācijas iegūšanai pašvērtējumu – ir pieĦemts koledžas Padomes 
sēdē 23.02.2007., protokols Nr.2.  
 Izraksts no Koledžas Padomes 23.02.2007. sēdes protokola Nr.2 - 13.pielikumā. 
 Ar Rīgas 1.medicīnas koledžas Padomes sēžu protokoliem var iepazīties pie padomes 
priekšsēdētājas. 
 

2. Licence studiju programmai 
 
 Licence par tiesībām īstenot pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmu 
“Farmācija” (41725) farmaceita asistenta kvalifikācijas iegūšanai izsniegta 2006.gada 4.jūlijā, Licences 
Nr.041024-4, Licences termiĦš 3 gadi. 
 

3. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā. Iespējas turpināt izglītību pēc 
farmaceita asistenta 4.līmeĦa profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.  

 
 Studiju programmas likvidācijas gadījumā, kā arī pēc pirmā līmeĦa augstākās izglītības 
farmaceita asistenta specialitātē iegūšanas studējošajiem saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem ir 
iespēja turpināt studijas Rīgas StradiĦa universitātē studiju programmā “Farmācija”. 
 Rīgas 1.medicīnas koledža ir vienīgā mācību iestāde Latvijā, kur iespējams apgūt 
farmaceita asistenta specialitāti. 
 Studiju programmas “Farmācija” farmaceita asistenta kvalifikācijas iegūšanai saturs, 
organizācija un struktūra Ĝauj studentiem būt mobiliem un programmas likvidācijas gadījumā pāriet 
uz citu 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, nepieciešamības gadījumā 
apgūstot un kārtojot papildus studiju priekšmetus. 

 Līgums ar Rīgas StradiĦa Universitāti  pievienots 2.pielikumā. 
 

4. Studiju programmas apraksts 
 
               Farmaceita asistenta profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, prasmes un 
zināšanas, kuras nodrošina farmaceitisko aprūpi, strādājot komandā ar citiem veselības aprūpes 
speciālistiem. Farmaceita asistents nodrošina recepšu pieĦemšanu un recepšu zāĜu izsniegšanu 
farmaceita uzraudzībā, izsniedz bezrecepšu zāles un veselības aprūpei vai ėermeĦa kopšanai lietojamās 
preces, profesionāli izskaidro to lietošanu, nodrošina zāĜu gatavošanu pēc individuālām ārsta receptēm 
vai ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem, veic nepieciešamās darbības zāĜu aprites 
nodrošināšanai aptiekā vai lieltirgotavā, veic tirdzniecības operācijas, veic veselīga dzīves veida 
popularizēšanu, pamatojoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un ievērojot patērētāju intereses, 
veicina savas profesijas un farmaceitiskās aprūpes darba attīstību, sekmē farmaceitiskā uzĦēmuma 
darbību. 
         Koledžas pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Farmācija” 
farmaceita asistenta kvalifikāciju īstenošanas ilgums ir 2,5 gadi, apjoms 100 kredītpunkti, no tiem 75 
kredītpunkti teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, paredzot arī  patstāvīgo darbu, bet 17 kredītpunkti 
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jāiegūst praksē, 8 kredītpunkti paredzēti kvalifikācijas darbam. Prakse tiek plānota otrajā semestrī,  
ceturtajā semestrī un piektajā semestrī.       

4.1. Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību  
 
Studiju programmas apguvei nepieciešamie priekšnosacījumi: iegūta vidējā izglītība. 
 

4.2. Studiju programmas mērėi, uzdevumi un plānotie rezultāti 
Studiju programmas stratēăiskie mērėi: 
 
 Atbilstoši pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standarta un farmaceita asistenta 
4.kvalifikācijas līmeĦa profesijas standarta prasībām, studiju programmas mērėi ir:         

1. Sagatavot farmaceita asistenta profesijā veselības aprūpes speciālistu, kurš aptiekās strādā 
farmaceita uzraudzībā, veic zāĜu, veselības aprūpei vai ėermeĦa kopšanai lietojamo preču 
izsniegšanu, gatavo zāles pēc individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu rakstveida 
pieprasījumiem, kā arī sagatavot farmaceita asistentu darbam atbildīgās amatpersonas 
uzraudzībā atbilstoši darba specifikai zāĜu lieltirgotavās un zāĜu ražošanas uzĦēmumos. 

2. Veicināt farmaceita asistenta motivāciju sekmēt savas profesijas un farmaceitiskās aprūpes 
attīstību, nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas un prasmes, turpināt mācības, lai iegūtu otrā 
līmeĦa profesionālo augstāko izglītību. 

 
Studiju programmas specifiskie mērėi:  
 
 Studiju programmas specifiskos mērėus nosaka farmaceita asistenta 4.kvalifikācijas līmeĦa 
profesijas standarts un prasības, kuras noteiktas Latvijas likumdošanā. Studiju programmas apguves 
laikā studentam jāsasniedz šādi mērėi: 

1. Recepšu pieĦemšana un recepšu zāĜu izsniegšana farmaceita uzraudzībā. 
2. Bezrecepšu zāĜu un veselības aprūpei vai ėermeĦa kopšanai lietojamo preču izsniegšana, 

profesionāli izskaidrojot to lietošanu. 
3. ZāĜu gatavošanas nodrošināšana pēc individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu 

rakstveida pieprasījumiem. 
4. Nepieciešamo darbību zāĜu aprites nodrošināšanai aptiekās vai lieltirgotavās veikšana. 
5. Tirdzniecības operāciju veikšana. 
6. Nederīgo zāĜu un dzīvsudraba termometru savākšanas no klientiem normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā nodrošināšana. 
7. Farmaceitiskā uzĦēmuma darba sekmēšana. 
8. Veselīga dzīves veida popularizēšana, pamatojoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un 

ievērojot patērētāju intereses. 
9. Savas profesijas un farmaceitiskās aprūpes darba attīstības veicināšana. 

 
Studiju programmas uzdevumi: 
 
 Studiju programmas mērėu sasniegšanai izvirzītie galvenie programmas īstenošanas laikā 
veicamie uzdevumi: 

1. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi; 
2. nodrošināt studiju programmas apguvi atbilstoši farmaceita asistenta 4.kvalifikācijas līmeĦa 

profesijas standartam, darba devēju prasībām; 
3. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes saskarsmē ar klientiem un kolektīvu; 
4. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes pētniecības darbībā; 
5. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes; 
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6. sniegt zināšanas recepšu pieĦemšanā un recepšu zāĜu izsniegšanā farmaceita uzraudzībā; 
7. nodrošināt zināšanas bezrecepšu zāĜu izsniegšanā, veselības aprūpes vai ėermeĦa kopšanai 

lietojamo preču izsniegšanā, profesionāli izskaidrojot to lietošanu; 
8. sniegt zināšanas zāĜu gatavošanā pēc individuālajām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu 

pieprasījumiem; 
9. sniegt zināšanas tirdzniecības operāciju veikšanā; 
10. sniegt zināšanas un izveidot prasmi orientēties farmācijas likumdošanā; 
11. izveidot prasmes veikt veselīga dzīves veida popularizēšanu, pamatojoties uz jaunākajiem 

zinātnes sasniegumiem un ievērojot patērētāju intereses; 
12. pilnveidot informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu; 
13. rosināt studentu motivāciju tālākizglītībai, pašizglītošanās iespēju realizācijai. 

 
Plānotie rezultāti: 
 

1. studējošie ieguvuši farmaceita asistenta kvalifikāciju, kas atbilst 4.profesionālās kvalifikācijas 
līmenim un 1.profesionālās augstākās izglītības līmenim; 

2. programmas absolventi var strādāt farmaceita asistenta profesijā un spēj veikt farmaceita 
asistenta profesijas standartā paredzētos pienākumus:  

• nodrošina recepšu pieĦemšanu un recepšu zāĜu izsniegšanu farmaceita uzraudzībā; 
• izsniedz bezrecepšu zāles un veselības aprūpei vai ėermeĦa kopšanai lietojamas preces,  

profesionāli izskaidrojot to lietošanu; 
• nodrošina zāĜu gatavošanu pēc individuālām ārsta receptēm vai ārstniecības iestāžu 

rakstveida pieprasījumiem; 
• veic nepieciešamās darbības zāĜu aprites nodrošināšanai aptiekās vai lieltirgotavās; 
• veic tirdzniecības operācijas; 
• nodrošina nederīgo zāĜu un dzīvsudraba termometru savākšanu no klientiem 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā; 
• veic atbildīgās amatpersonas deleăētos uzdevumus zāĜu ražošanas uzĦēmumā vai 

aptiekā; 
• sekmē farmaceitiskā uzĦēmuma darbu; 
• veic veselīga dzīves veida popularizēšanu, pamatojoties uz jaunākajiem zinātnes 

sasniegumiem un ievērojot patērētāju intereses; 
• veicina profesijas un farmaceitiskās aprūpes darba attīstību. 

 
4.3. Studiju programmas plāns 
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A Vispārizglītojošie mācību kursi            
A 1. Humanitārās un sociālās zinātnes            

A 1.1. Profesionālo tiesību pamati 1 KP 40  26 - 14 Iesk.  1    
A 1.2.  Svešvaloda (angĜu valoda) 3 KP 120  

 
66 - 54 Iesk. 1 1 1   

A 1.3. Profesionālā ētika 1 KP 40  24 - 16 Iesk. 1     
A 1.4.  LatīĦu terminoloăija 2 KP 80 

 
52 - 28 Iesk. 1 1    

A 1.5. Psiholoăijas pamati 2 KP 80 
 

52 - 28 Iesk. 1 1    
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A 1.6. Filosofija   1KP 40 
 

24  16 Iesk. 1     

A 1.7. Pētniecības pamati 1 KP 40 
 

22 - 18 Iesk.     1 

A 2. Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes 
un informācijas tehnoloăijas 

           

A 2.1. Anatomija un fizioloăija   3 KP 120 
 

56 40 24 SE  2 1    

A 2.2.  Mikrobioloăija 1 KP 40 
 

26  14 Iesk. 1     

A 2.3. Botānika 3 KP 120 
 

40 40 40 Iesk. 3     

A 2.4.  Informācijas tehnoloăijas farmācijā 2 KP 80 
 

20 32 28 Iesk. 1 1    

 Kopā vispārizglītojošajos 
mācību kursos: 

20 KP 
 

800 
 

408 112 280  12 6 1 - 1 

B Nozares mācību kursi              
B 1. Higiēna un veselības mācība 1 KP 40 

 
22 8 10 Iesk.  1    

B 2. Pirmā palīdzība 1 KP 40 
 

14 16 10 Iesk.  1    

B 3. Veselības aprūpes preču zinības 2 KP 80 
 

28 20 32 Iesk.  1 1   

B 4. Ėīmija: vispārīgā un neorganiskā 
ėīmija, organiskā ėīmija 

2 KP 80 
 

34 36 10 Iesk 1 1    

B 5.  Analītiskā ėīmija  1 KP 40 
 

14 16 10 Iesk.  1    

B 6. Farmaceitiskā ėīmija  3 KP 120 
 

60 40 20  SE   2 1  

B 7. Farmakognozija 6 KP 240 
 

96 64 80 SE 
KE 

 2 2 2  

B 8. Farmakoloăija 7 KP 280 
 

92 78 110 SE 
KE 

 1 3 3  

B 9. Farmaceitiskā  tehnoloăija 7 KP 280 
 

86 102 92 SE 
KE 

2 2 2 1  

B 10.  Praktiskā farmācija  6 KP 240 
 

108 48 84 SE 
KE 

  2 3 1 

B 11. Klīniskā patoloăija  3 KP 120 
 

48 32 40 SE   1 1 1 

B 12. Klīniskā farmakoloăija  4 KP 160 
 

60 32 68 SE 
KE 

  1 2 1 

B 13 Farmaceitiskā aprūpe 7 KP 280 
 

70 80 130 SE 
KE 

 2 1 2 2 

             
 Kopā nozares mācību kursos: 50 KP 

 
2000 
 

732 572 696  3 12 15 
 

15 
 

5 

C Izvēles kursi            
C 1. Svešvaloda (krievu, vācu valoda)  2 KP  52 - 28 Iesk.      
C 2. Latviešu valoda 1 KP  26 - 14 Iesk.      

C 3. Uztura bagātinātāji   1 KP  26 - 14 Iesk.      
C 4. Homeopātijas pamati  1 KP  26 - 14 Iesk.      

C 5. Sports 5 KP  130 - 70 Iesk.      
C 6. Ārstnieciskā kosmētika 1 KP  26 - 14 Iesk.      
C 7. Lietišėā etiėete 1 KP  26 - 14 Iesk.      
C 8. Ievads kulturoloăijā 1 KP  26 - 14 Iesk.      
C 9. Ėīmija 1 KP  26 - 14 Iesk.      
 Kopā izvēles mācību kursos: 5 KP 

 
200 
 

130 - 70  1 3  1 - 

 Kopā mācību nedēĜās: 75 KP 
 

3000 1268 686 1046  16 21 16 
 

16 6 
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 Noslogojums nedēĜā 
(kontaktstundas) 

25,7      26,
1 

26,6 26,1 26,
1 

23,7 

 Prakse 17 KP   680    4  8 5 
 Kvalifikācijas darbs 

Kvalifikācijas eksāmens 
8 KP   320       8 

 Kopā visā mācību laikā: 100 
KP 

     16 25 16 24                                                                                                                                                                   19 

 
 
 
 
Iesk. - ieskaite 
SE semestra eksāmens 
KE – kvalifikācijas eksāmens 
 

Kvalifikācijas eksāmens sastāv no kvalifikācijas darba un zināšanu un prasmju pārbaudes farmaceita 
asistenta darbību profilējošos studiju kursos. 
Praktiskās mācības   – 1686 st. - 42 % no kopējā mācību laika. 
Teorētiskās mācības – 1268 st.- 32 % no kopējā mācību laika 
Patstāvīgās mācības -  1046 st.- 35 % no teorētisko mācību laika  
 

5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums (atbilstība profesijas standartam, valsts 
profesionālās augstākās izglītības standartam, salīdzinājums ar tāda paša līmeĦa 
izglītības programmām citās valstīs). Absolventu nodarbinātības prognozes nākamajiem 6 
gadiem 

 
Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas likumdošanai un Eiropas Savienības 

direktīvām 
 

• LR likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, 
• MK noteikumi Nr.68 “Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un 

vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”, 
• Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK, 
• ES direktīva 85/432/ EEK (ar grozījumiem), 
• ES direktīva 85/433/ EEK (ar grozījumiem). 

 
Farmaceita asistenta studiju programmas atbilstība valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības standartam 
 

        Programmas apjoma struktūra atbilst valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
standarta prasībām: 
Nr.p.k
. 

Rādītājs Rīgas 1. medicīnas 
koledžas farmaceita 
asistenta izglītības 

programma 

Standarta prasības 

1. Programmas kopējais apjoms 100 KP No 80 līdz 120 
kredītpunktiem 

2. Studiju kursu kopējais apjoms 75 KP (75%) Ne mazāk kā 56 
kredītpunkti, bet 
nepārsniedzot 75% no 
kopējā apjoma 

3. Vispārizglītojošo studiju priekšmetu 
apjoms 

20 KP Ne mazāk kā 20 
kredītpunkti 
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4. Profesionālās izglītības studiju 
priekšmetu apjoms 

50 KP Ne mazāk kā 36 
kredītpunkti 

5. Prakses apjoms 17 KP Ne mazāk kā 16 
kredītpunkti 

6. Kvalifikācijas darba apjoms 8 KP (8%) Ne mazāk kā 8 
kredītpunkti, bet 
nepārsniedzot 10% no 
programmas kopējā 
apjoma 

7. Studējošo patstāvīgā darba apjoms 35% no teorētisko 
mācību kopējā apjoma 

35 – 40 % no mācību 
kopējā apjoma 

         Studiju programmas struktūra un saturs izstrādāts, pamatojoties uz farmaceita asistenta profesijas 
standartā noteiktajiem pienākumiem un uzdevumiem, ES un LR tiesību normatīvajiem aktiem 
farmaceita profesijai un valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu, visus šos 
nosacījumus konsolidējot. 
        Studiju programmas struktūras un satura izstrādē Ħemta vērā un izmantota Rīgas 1. medicīnas 
koledžas ilggadīgā pieredze farmaceita asistenta vidējās profesionālās izglītības programmas 
realizācijā.  
 

Studiju programmas atbilstība farmaceita asistenta profesijas standartam  
Farmaceita asistenta profesijas standarts ir saskaĦots Profesionālās izglītības 3-pušu sadarbības 

padomē 2006.gada 22.februāra sēdē, protokols Nr.1, jaut.1.1.3. 
 
           Farmaceita asistenta profesijas standartā paredzētas zināšanas un studiju kursi, kas nodrošina to 
apgūšanu. 
Farmaceita asistenta profesijas standartā 

definētās zināšanu jomas 
Studiju kursi no mācību plāna 

• Svešvalodas  (krievu un angĜu val.) 
• Ētika  farmaceita asistenta praksē 
• Deontoloăijas pamatprincipi  
• Vispārējie tiesību pamati  

• Svešvaloda 
• Profesionālā ētika 
• Farmaceitiskā aprūpe 
• Psiholoăijas pamati 
• Profesionālo tiesību pamati 

• Farmācijā lietojamā medicīniskā latīĦu valodas 
terminoloăija 

• LatīĦu terminoloăija 

• Medicīnas psiholoăija un saskarsme farmaceita 
asistenta darbā ar klientiem   

• Psiholoăijas pamati 
 

• Veselības mācība – cilvēka veselības 
saglabāšana, nostiprināšana, darba spēju 
nodrošināšana, mūža paildzināšana 

• Higiēna - apkārtējās vides faktoru ietekme uz 
cilvēka organismu 

• Mikrobioloăijas pamati – mikroorganismu loma 
ārējā vidē un cilvēka organismā 

• Higiēna un veselības mācība 
• Mikrobioloăija 

• Cilvēka organisma uzbūve, galvenās orgānu 
sistēmas, to funkcijas un savstarpējā saistība  

• Likumsakarības , pēc kurām norisinās dzīvības 
procesi veselā organismā 

• Anatomija un fizioloăija 

• Veselīga dzīves veida pamatprincipi, pareiza un 
pilnvērtīga uztura nozīme veselības un ilga 
mūža saglabāšanā 

• Higiēna un veselības mācība 

• Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas 
principi 

• Pirmā palīdzība 

• Bērnu, grūtnieču, zīdītāju farmaceitiskā aprūpe • Farmaceitiskā aprūpe 
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• Klīniskā farmakoloăija 
• Klīniskā patoloăija  

• Informācijas tehnoloăijas farmācijā • Informācijas tehnoloăijas farmācijā 
• Neorganisko un organisko vielu īpašības un 

saistība ar dzīva organisma funkcijām un to 
izmantošana farmācijā 

• ZāĜu ėīmiskās uzbūves principi, analīzes 
metodes 

• Aptiekā izgatavojamo zāĜu kvalitātes kontrole 

• Vispārīgā un neorganiskā ėīmija 
• Organiskā ėīmija 
• Analītiskā ėīmija 
• Farmaceitiskā ėīmija 

• ZāĜu klasifikācija, farmakoloăiskā darbība 
• ZāĜu lietošanas indikācijas un kontrindikācijas, 

blaknes, to novēršana 
• ZāĜu saderība un nesaderība, zāĜu nepareizas 

lietošanas sekas, to novēršana 

• Farmakoloăija 
• Klīniskā farmakoloăija  

• ZāĜu gatavošana aptiekā, zāĜu formu veidi 
• ZāĜu vielu nesaderība zāĜu formu tehnoloăijā 
• ZāĜu ražošana zāĜu labas ražošanas prakses 

ietvaros 

• Farmaceitiskā tehnoloăija 

• Receptes veidlapas aizpildīšanas kārtības 
uzraudzība 

• ZāĜu iegādes izdevumu kompensācijas principi 
• ZāĜu marėēšana 
• ZāĜu uzglabāšana 
• ZāĜu labas izplatīšanas prakse 
• Farmaceitisko darbību reglamentējošie 

normatīvie akti 
• Farmaceitisko uzĦēmumu ekonomiskās 

darbības pamatprincipi  

• Praktiskā farmācija 
• Farmaceitiskā tehnoloăija 
• Veselības aprūpes preču zinības 

• Preču aprites kārtība aptiekās un lieltirgotavās 
• Svarīgākās medicīnisko preču grupas, to 

uzglabāšana 
 

• Veselības aprūpes preču zinības 
• Praktiskā farmācija 

• Uztura bagātinātāji • Uztura bagātinātāji  
• Veselības aprūpes preču zinības 

• Farmaceitiskās aprūpes pamatprincipi, 
komandas darbs farmaceitiskajā aprūpē 

• Farmaceitiskā aprūpe 
• Profesionālo tiesību pamati 

• Homeopātijas pamatprincipi • Homeopātijas pamati 

• Augu morfoloăija, sistemātikas pamatprincipi 
• Ārstniecības augi, to drogu sagatavošana, 

lietošana 
• Augu bioloăiski aktīvās vielas, to darbība 

• Botānika  
• Farmakognozija 
• Farmakoloăija 
• Klīniskā farmakoloăija  

• Biežāk sastopamo slimību klīniskās izpausmes, 
terapijas principi 

• Slimību profilakses pamatprincipi 

• Klīniskā patoloăija  

• Ekspresdiagnostikas metodes • Klīniskā patoloăija  
• Anatomija un fizioloăija 
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Farmaceita asistenta profesijas standartā definētie pienākumi un studiju kursi, kas veicina 
studenta spēju veikt šos pienākumus 

 
Farmaceita asistenta profesijas standartā 

definētie pienākumi 
Studiju kursi no mācību plāna 

1. Nodrošināt recepšu pieĦemšanu un recepšu zāĜu 
izsniegšanu farmaceita uzraudzībā 

Praktiskā farmācija, profesionālo  tiesību pamati, 
svešvaloda, ētika, latīĦu terminoloăija, medicīniskās 
psiholoăijas pamati, farmaceitiskā aprūpe, 
anatomija un fizioloăija, informācijas tehnoloăijas 
farmācijā, pirmā palīdzība, veselības aprūpes preču 
zinības, ėīmija, farmaceitiskā ėīmija, 
farmakoloăija, klīniskā farmakoloăija, 
farmakognozija, klīniskā patoloăija, prakse, 
kvalifikācijas prakse, kvalifikācijas darbs 

2. Izsniegt bezrecepšu zāles un veselības aprūpei vai 
ėermeĦa kopšanai lietojamās  preces,  profesionāli 
izskaidrot to lietošanu 

Praktiskā farmācija, farmaceitiskā aprūpe, 
profesionālo tiesību pamati, profesionālā ētika, 
svešvaloda, latīĦu terminoloăija, psiholoăijas 
pamati, anatomija un fizioloăija, informācijas 
tehnoloăijas farmācijā, pirmā palīdzība, ėīmija, 
farmaceitiskā ėīmija, farmakoloăija, klīniskā 
farmakoloăija, veselības aprūpes preču zinības, 
farmakognozija, botānika, klīniskā patoloăija, 
prakse, kvalifikācijas prakse, kvalifikācijas darbs 

3. Nodrošināt zāĜu gatavošanu pēc individuālām 
ārsta receptēm vai ārstniecības iestāžu rakstveida 
pieprasījumiem 

Farmaceitiskā tehnoloăija, praktiskā farmācija, 
ėīmijas bloka priekšmeti,  farmaceitiskā ėīmija,  
farmaceitiskā aprūpe, mikrobioloăija,  higiēna un 
veselības mācība, prakse, kvalifikācijas prakse, 
kvalifikācijas darbs 

4. Veikt nepieciešamās darbības zāĜu aprites 
nodrošināšanai aptiekā  vai lieltirgotavā 

Praktiskā farmācija, veselības aprūpes preču 
zinības, farmaceitiskā aprūpe, informācijas 
tehnoloăijas farmācijā, profesionālo tiesību pamati, 
profesionālā ētika, latīĦu terminoloăija, prakse, 
kvalifikācijas prakse, kvalifikācijas darbs 

5. Veikt tirdzniecības operācijas Praktiskā farmācija, veselības aprūpes preču zinības,   
prakse, kvalifikācijas prakse,  

6. Nodrošināt nederīgo zāĜu un dzīvsudraba 
termometru savākšanu no klientiem normatīvajos 
aktos paredzētajā kārtībā 

Praktiskā farmācija, veselības aprūpes preču zinības,   
prakse, kvalifikācijas prakse 

7. Veikt atbildīgās amatpersonas deleăētos 
uzdevumus zāĜu ražošanas uzĦēmumā vai aptiekā 

Praktiskā farmācija, veselības aprūpes preču 
zinības, farmaceitiskā aprūpe, farmaceitiskā 
tehnoloăija,  prakse, kvalifikācijas prakse, 
kvalifikācijas darbs 

8. Sekmēt  farmaceitiskā uzĦēmuma darbību Profesionālo tiesību pamati, psiholoăijas pamati, 
farmaceitiskā aprūpe, praktiskā farmācija, 
prakse, kvalifikācijas prakse, kvalifikācijas darbs 

9. Veikt veselīga dzīves veida popularizēšanu, 
pamatojoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem 
un ievērojot patērētāju intereses 

Higiēna un veselības mācība, mikrobioloăija,  
farmaceitiskā aprūpe, klīniskā patoloăija, 
farmakoloăija, prakse, kvalifikācijas prakse, 
kvalifikācijas darbs 

10. Veicināt savas profesijas un farmaceitiskās 
aprūpes darba attīstību 

Profesionālo tiesību pamati, farmaceitiskā aprūpe, 
praktiskā farmācija, psiholoăijas pamati, prakse, 
kvalifikācijas prakse, kvalifikācijas darbs 

 
Izcelts - priekšmets, kurš pamatā nodrošina farmaceita asistenta standartā noteikto pienākumu. Pārējie 
priekšmeti ir saistoši šim pienākumam vai sagatavo prasmes un zināšanas konkrētajam pienākumam. 
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Farmaceita asistenta studiju programmas salīdzinājums ar Lietuvas KauĦas medicīnas koledžas 
2001. gada programmu 

Rādītājs Rīgas 1.medicīnas koledža KauĦas medicīnas koledža 
Mācību ilgums 2,5 gadi 3 gadi 

Programmas kopējais 
apjoms 

100 KP 122 KP 

Programmas teorētiskā 
daĜa 

30 KP 59 KP 

Programma praktiskā 
daĜa 

42 KP 60 KP 

Kvalifikācijas darba 
apjoms un veids 

8 KP 
Kvalifikācijas darbs un 
kvalifikācijas eksāmens 

3 KP 

Kredītpunkti 100 122 

 
Farmaceita asistenta studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas valstu farmaceita asistenta 

studiju programmām * 
 

 Dānija Vācija Holande Lietuva 
KauĦas  
medicīnas  
koledža 

Lielbritānija Norvēăija 

Studiju ilgums 3 gadi 2,5 gadi 3 gadi 3 gadi 2 – 3 gadi 3 gadi 

Studiju saturs:  
Cilvēka 
fizioloăija 

+ + + + + + 

Farmakoloăija un terapija + + + + + + 
Slimības un to cēloĦi + + + + + + 
ZāĜu ievadīšanas ceĜi un 
metodes 

+ + + + + + 

ZāĜu saderība + + + + + + 
Recepte + + + + + + 
Mērīšana + + + + + + 
Devu veidi + + + + + + 
Aprēėini + + + + + + 
Ekstemporālo zāĜu 
gatavošana un izsniegšana 

+ + + + + + 

Likumdošana + + + + + + 
Mikrobioloăija + +  + + + 
Veselības izglītība + + + + + + 
Ierīces un pārsienamie 
materiāli 

+ + + + + + 

Pirmā palīdzība + + + + + + 
Informātika + + + + + + 
ZāĜu sastāvs 
(farmaceitiskās 
struktūras) 

+ + + + + + 

 +    - studiju laikā tiek iegūtas zināšanas  
* Izmantoti Eiropas valstīs veikto satistisko pētījumu dati „Comparison of Qualifications European of Pharmacy 
Tehnicians/ Asistants” (dati saĦemti no Dānijas farmācijas koledžas - The Danish College of Pharmacy Practice 
„Pharmakon”). 
Secinājumi: salīdzinot Rīgas 1. medicīnas koledžas farmaceita asistentu izglītības programmu ar 
Dānijas, Vācijas, Holandes, Lietuvas, Lielbritānijas, Norvēăijas farmaceitu asistentu izglītības 
programmām, varam secināt: 
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• Rīgas 1. medicīnas koledžas farmaceitu asistentu studiju laiks atbilst farmaceita asistentu 
studiju laikam minētajās ES valstīs;  kas ir robežās no 2,5 līdz 3 gadiem; 

• Rīgas 1. medicīnas koledžas farmaceita asistentu studiju saturs un farmaceita asistentu 
prasmes atbilst farmaceitu asistentu studiju saturam un farmaceita asistentu prasmēm 
minētajās ES valstīs.  

 
Latvijā analogas studiju programmai  „Farmācija” ar 4.profesionālās kvalifikācijas līmeni netiek 
īstenotas. 
 
Absolventu nodarbinātības prognozes nākamajiem 6 gadiem 
  
 SaskaĦā ar Pamatnostādnēs „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” sniegto informāciju (MK 
rīkojums 08.02.2006., 2.Tiesību akts 07.02.2006.), kas pamatojas uz Medicīnas profesionālās izglītības 
centra pētījumiem, ir novērojama tendence samazināties gados jaunu speciālistu skaitam farmaceita 
asistenta profesijā. 
 Gandrīz 36,9 % no 2003.gadā nodarbinātajiem farmaceitiem ir pirmspensijas vai pensijas 
vecumā, kas tuvāko 10 gadu laikā pensionēsies un tos pakāpeniski nomainīs farmaceiti vecumā grupā 
līdz 30 gadiem, kura ir skaitliski mazāka – tikai 9,5%. Līdzīga situācija ir arī farmaceita asistentiem, 
kur vecuma grupā virs 50 gadiem 2003.gadā tika nodarbināti 36,5 % speciālistu, bet vecuma grupā līdz 
30 gadiem – 11,6 %, tātad lai uzturētu esošo farmaceita asistentu skaitu, 10 gadu laikā būtu 
nepieciešams sagatavot 402 farmaceita asistentus (starpība – 24,9% no kopējā farmaceita asistentu 
skaita 1615).  
 Arī darba devēju aptauju rezultāti liecina par to, ka nākamajos 6 gados farmaceita asistenti būs 
pieprasīti darba tirgū. 
 

6. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 
 Rīgas 1.medicīnas koledža studiju programmas popularizēšanai sabiedrībā izmanto dažādas 
reklāmas iespējas. Informācijas izplatīšana galvenokārt tiek organizēta trijos veidos: ar reklāmu, tiešā 
komunikācijā, attīstot sabiedriskās attiecības. Koledžas stratēăija, kas saistīta ar reklāmas ievietošanu 
preses izdevumos un citos mēdijos, pamatojas uz iepriekšējo gadu pieredzes analīzi. 
 Reklāmas aktivitātes tiek realizētas, izveidojot reklāmas prospektus, informatīvos materiālus 
par izglītības programmām, ievietojot sludinājumus presē un radio, pasūtot reklāmas sižetus televīzijā, 
veidojot koledžas reklāmsižetus DVD un video formātā, piedaloties ikgadējā izstādē “Skola” Ėīpsalas 
hallē.  
 Informācijas par koledžu un studiju programmām ievietošanai galvenokārt tiek izmantoti 
lielākie Latvijas laikraksti (“Diena”, “Rīgas Balss”, Latvijas novadu un rajonu centrālie preses 
izdevumi, profesionālās izglītības katalogi, citi Latvijas uzziĦu katalogi. Šī mācību gada pavasarī 
vispārizglītojošo skolu audzēkĦiem brīvdienu nedēĜā koledžā tiks organizētas Informācijas dienas. Pēc 
reflektantu un studentu aptaujas rezultātiem esam secinājuši, ka mācību iestādes izvēli lielā mērā 
ietekmējusi tās atpazīstamība, bijušo absolventu, vecāku un draugu ieteikumi. 2006.gada vasarā 
koledžai tika izveidota jauna mājas lapa (www.rmk1.lv), kur arī, kā apliecināja šā gada reflektanti, 
iegūta tuvāka un konkrētāka informācija par koledžu un tajā realizētajām studiju programmām.  
 Visi reflektanti, kuri bija apmeklējuši pēdējo gadu izstādes “Skola” Ėīpsalas hallē, atzina, ka 
atceras Rīgas 1.medicīnas koledžas stendu un audzēkĦus, kuri aktīvi un atraktīvi aicināja interesentus 
studēt medicīnu. 
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 DaĜa reflektantu informāciju par koledžu pirmo reizi ieguvuši no radio (daudzi no radio “Pik”, 
ar kuru koledžai ir laba sadarbība: uz intervijām regulāri tiek aicināta koledžas direktore I.Bunga utt.), 
profesionālās orientācijas katalogiem, reklāmas presē. 
 Retāk studenti informāciju meklējuši vispārējos informatīvajos katalogos. Pamazām atsakāmies 
no dažu (piem., “ZaĜās lapas”) pakalpojumiem. 
 Lai piesaistītu vairāk studējošos, plānojam šādas aktivitātes: 

� Informācijas dienas (pavasara brīvdienās – vispārizglītojošo skolu audzēkĦiem), 
� Dalību izstādē “Skola”, 
� Profesionālās orientācijas pasākumus Latvijas lielākajās vidusskolās (sadarbībā ar LIVA – 

Latvijas izglītības vadītāju asociāciju), 
� Reklāmas sižetus par koledžu, studentiem, studiju programmām – sadarbībā ar radio un TV, 
� Citas reklāmas iespējas (izveidojot savus informatīvos katalogus, izmantojot interneta reklāmas 

piedāvājumus u.tml.) 
Ar informatīvajiem materiāliem par koledžu var iepazīties pie direktora vietnieces zinātniskajā darbā.  
 
 

7. Studiju programmas novērtējums 
 

7.1. Studiju programmas organizācija 
 
 Rīgas 1.medicīnas koledža tika izveidota 2005.gadā uz Rīgas 1.medicīnas skolas bāzes. 
2006.gada 4.jūlijā saĦemta Licence Nr.041024-4 par tiesībām īstenot pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības programmu „Farmācija” farmaceita asistenta kvalifikācijas iegūšanai. 
 Programmas īstenošana uzsākta 2006.gada 1.septembrī 
 Studiju sistēma ir izveidota saskaĦā ar Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Profesionālās 
izglītības likumu, Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikumu, citiem normatīvajiem dokumentiem ar nolūku 
sasniegt studiju programmā izvirzītos mērėus un uzdevumus. 
 Studiju programmu vada studiju programmas vadītāja. Visi programmas īstenošanā iesaistītie 
docētāji piedalās programmas pastāvīgā izvērtēšanā, studiju satura un organizācijas kvalitātes 
pilnveidošanā. 2006./2007. studiju gadā esam plānojuši arī izveidot Programmas padomi. 
 Studiju programmas satura un īstenošanas kvalitātes jautājumu risināšanā tiek iesaistīti arī 
studenti, gan uzklausot viĦu domas katedras sēdēs un studentu padomē, gan uzzinot individuāli katra 
studenta vērtējumu un ieteikumus, veicot aptaujas. 
 Studentu aptaujas anketu paraugi ir pievienoti 5.pielikumā. 
 Ar studentu aptauju rezultātiem var iepazīties pie Studiju daĜas vadītājas.  
 Studentu un koledžas attiecības, studiju norisi un organizāciju reglamentē koledžas iekšējie 
normatīvie dokumenti (nolikumi, noteikumi u.c.), ar kuriem var iepazīties pie Studiju daĜas vadītājas, 
direktora vietnieces zinātniskajā darbā. Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un koledžas 
attiecības, ir uzĦemšanas noteikumi, Studiju līgums, Iekšējās kārtības noteikumi, Nolikums par studiju 
un pārbaudījumu kārtību. Pārvaldes orgāni un pamatdokumenti, kas reglamentē, vada un nosaka studiju 
norisi, kārtību un organizāciju, ir: 

- Rīgas 1.medicīnas koledžas Padome, 
- koledžas vadība, 
- studiju programmas administrācija, 
- studentu pašpārvalde, 
- studiju programma un studiju plāns, 
- studiju kursu programmas. 

 Studiju gads ir sadalīts divos semestros, kuru kopējais ilgums ir 40 nedēĜas. Studentu nedēĜas 
slodze ir 40 stundas, no kurām 35% ir patstāvīgais darbs. SaskaĦā ar studiju kalendāro plānu tiek 
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izveidots nodarbību saraksts. Pārbaudījumu saraksts un grafiks tiek noteikts atbilstoši studiju 
programmai. Pārbaudījumos iegūto studentu zināšanu novērtējums tiek ierakstīts eksāmenu 
dokumentācijā un studiju kartē. 
 Katra studiju kursa apguves laikā ir jāizpilda prasības, kas noteiktas studiju kursu programmās 
kā nosacījumi kredītpunktu ieguvei. Studiju noslēgumā, kad iegūts vērtējums visos studiju programmas 
pārbaudījumos, tiek kārtots kvalifikācijas eksāmens, kura sastāvdaĜa ir izstrādāts kvalifikācijas darbs. 
 

7.2. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 
 Lai farmaceita asistenta izglītības programmas absolvente (-ts) varētu veikt 2005.gada MK 
noteikumos Nr. 310 „Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts 
tiešās pārvaldes iestādēs” minētos pienākumus: patstāvīgi izgatavot ekstemporālās zāles atbilstoši 
priekšrakstiem,  noformēt un sagatavot zāles izsniegšanai, dokumentēt zāĜu izgatavošanas un 
izsniegšanas procesu, kā arī, atbilstoši profesijas standartā minētajam nodarbinātības aprakstam, spētu 
strādāt  aptiekās, zāĜu  lieltirgotavās, zāĜu ražošanas uzĦēmumos, veicot recepšu zāĜu  un bezrecepšu 
zāĜu,  veselības aprūpei vai ėermeĦa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu, zāĜu gatavošanu pēc 
individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem, veikt nepieciešamās 
darbības aptiekās, zāĜu  lieltirgotavās, zāĜu ražošanas uzĦēmumos atbilstoši tiesību normatīvajiem 
aktiem, kā arī, lai izglītības programmas forma atbilstu Ministru kabineta 20.03.2001. Noteikumu Nr. 
141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu” prasībām, 
farmaceita asistenta izglītības programma tiek organizēta divos ar pusi pilna laika mācību gados ar 
kopējo mācību laiku 100 KP. 
Farmaceita asistenta izglītības programmas studiju plāns sastāv no: 

1. Vispārizglītojošiem mācību kursiem (Kopā 20 KP): 
1) Humanitārās un sociālās zinātnes (profesionālo tiesību pamati, svešvaloda, profesionālā 

ētika, latīĦu terminoloăija, psiholoăijas pamati, filosofija, pētniecības pamati) – 11 KP; 
2) Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloăijas (anatomija un fizioloăija, 

mikrobioloăija, botānika, informācijas tehnoloăijas farmācijā) – 9 KP; 
2. Nozares mācību kursiem (kopā 50 KP): 

1) Higiēna un veselības mācība; 
2) Pirmā palīdzība; 
3) Veselības aprūpes preču zinības; 
4) Ėīmija: vispārīgā un neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija; 
5) Analītiskā ėīmija; 
6) Farmaceitiskā ėīmija; 
7) Farmakognozija; 
8) Farmakoloăija; 
9) Farmaceitiskā  tehnoloăija; 
10) Praktiskā farmācija; 
11) Klīniskā patoloăija; 
12) Klīniskā farmakoloăija; 
13) Farmaceitiskā aprūpe; 

3. Izvēles kursiem (kopā 5 KP): 
1) Svešvaloda (krievu, vācu valoda); 
2) Latviešu valoda; 
3) Uztura bagātinātāji; 
4) Homeopātijas pamati; 
5) Sports; 
6) Ārstnieciskā kosmētika; 
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7) Lietišėā etiėete; 
8) Ievads kulturoloăijā; 
9) Ėīmija; 

4. Prakses (kopā 17 KP): 
1) 1.kursā – 4 KP; 
2) 2.kursā – 8 KP; 
3) 3.kursā – 5 KP; 

5. Kvalifikācijas darba izstrādes – 8 KP. 
 
 Farmaceita asistenta izglītības programmas studentes (-ti) praktiskajās mācībās pavada 1686 stundas  – 
42% no kopējā mācību laika, teorētiskās mācībās – 1268st. – 32% no kopējā mācību laika, patstāvīgās 
mācībās – 1046 st. – 35% no teorētisko mācību laika. Galvenās studiju metodes: lekcijas, semināri, 
praktiskie darbi, case studijas (situāciju izvērtēšana, analīze, modelēšana), laboratorijas darbi u.c. 
 
 

7.2.1. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības 
projektos 

 
 Uzsākot farmaceita asistenta studiju programmas īstenošanu 2006./2007. akad. gadā, 
programmas docētāji un studenti sadarbībā ar darba devējiem atbilstoši izglītības programmas 
aktuālajiem mērėiem un uzdevumiem ir izstrādājuši un formulējuši savas zinātniski pētnieciskās (un 
pasniedzējiem – arī metodiskās) darbības perspektīvos virzienus: 

1. profilakses (preventīvā) darba īstenošana farmaceita asistenta darbā. 
2. Farmaceitiskās aprūpes principu īstenošana Latvijā. 
3. Profesionālā saskarsme farmaceitiskajā aprūpē. 
4. Latvijā netradicionālu ārstniecības augu izmantošana medicīnā. 
5. Mikroelementu izmantošana uztura bagātinātājos un zāĜu līdzekĜos. 
6. Optiski aktīvu savienojumu izmantojums zāĜu līdzekĜos. 
7. Pareizas medikamentu lietošanas apguve. 
8. Klienta dzīves kvalitātes pētījumi. 
9. Saskarsmes problēmu aprūpes komandā risinājums. 

 
 Zinātniski pētniecisko darbību minētajos virzienos veic gan studējošie, gan pedagogi. Studenti 
pētījumus var uzsākt studiju procesa laikā patstāvīgā darba ietvaros. Iegūtos datus un pētījumu tēzes 
var izmantot kvalifikācijas darba veidošanā. Pedagogi zinātniski pētniecisko darbību veic gan 
patstāvīgi, gan arī studentu pētnieciskās darbības vadīšanas procesā.  
 
Docētāju zinātniskie pētījumi un jaunrades sasniegumi pievienoti 9.pielikumā. 
 Ar katra docētāja turpmāk plānotajām pētnieciskā darba tēmām var iepazīties pie katedras 
vadītājas vai direktora vietnieces zinātniskajā darbā. 
 

7.2.2. Programmas īstenošanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes raksturojums 
 

Farmaceita asistentu studiju programmas īstenošanai tiek izmantotas gan koledžas mācību 
telpas, gan aptieku telpas. 

  
  



 18  

 Auditorijas, kabineti un laboratorijas ir aprīkoti ar mērėi nodrošināt farmaceita asistentu studiju 
programmas apguvi atbilstoši farmaceita asistenta profesijas standartam. Studējošajiem nodrošināta 
kvalitatīvu teorētisko zināšanu un farmaceita asistenta darbā nepieciešamo prasmju apguve, kā arī 
informācijas pieejamība katram audzēknim. Kabineti aprīkoti ar materiāliem, iekārtām, aparātiem, kas 
nepieciešami profesionālo prasmju un iemaĦu apgūšanai. Studiju procesa sekmīgai realizēšanai 
studentu un docētāju rīcībā ir datori, kodoskopi, kopētāji, televizori, videomagnetofoni, multimediju 
projektors, epidiaskops, diaprojektors, audiocentrs u.c. tehniskais aprīkojums, kurš pastāvīgi tiek 
atjaunots un papildināts. Tālākā prasmju pilnveidošanā tiek izmantots aprīkojums prakšu vietās, ar 
kurām koledžai ir līgumsaistības. Aprīkojums auditorijās un kabinetos nodrošina izglītības mērėiem un 
saturam atbilstošu mūsdienīgu studiju metožu pieejamību.  
 Farmaceita asistenta studiju programmas realizēšanai bibliotēkā ir pieejama atbilstoša literatūra. 
 Mācību un pētnieciskajam darbam nepieciešamo literatūru bibliotēka izsniedz gan darbam 
mājās, gan bibliotēkas lasītavā. 
            Ar Medikamentu informācijas centru (MIC) koledžai ir noslēgts līgums par informatīvo 
materiālu saĦemšanu un pieeju elektroniskajai datu bāzei. Bibliotēkā ir pieejami dažādu  nosaukumu 
periodiskie izdevumi, kas tematiski galvenokārt saistīti ar medicīnu un tai radniecīgajām zinātnēm. 
Bibliotēkā ir pieejami ne tikai iespieddarbi, bet arī elektroniskie resursi – gan disketēs un diskos, gan 
internetā, ko iespējams izdrukāt vai nokopēt.  
 Bibliotēkā lasītājiem tiek nodrošināti šādi pakalpojumi: 
1) mācību u.c. literatūras izsniegšana darbam mājās; 
2) mācību u.c. literatūras izsniegšana darbam bibliotēkas lasītavā; 
3) informācijas meklēšana bibliotēkas katalogos (kartīšu un elektroniskajā); 
4) interneta pieslēgums mācību mērėiem: 

a) abonētās datu bāzes internetā: NAIS (normatīvo aktu informācijas sistēma); 
b) laikraksta Latvijas Vēstnesis elektroniskā versija; 
c) brīvpieejas datu bāzes medicīnā un citās zinātnēs; 
d) vispārīgi un mācību profilam atbilstoši interneta meklētāji un mājas lapas; 
e) kopkatalogs un citu bibliotēku elektroniskie katalogi un datu bāzes; 

5) bibliogrāfiskās uzziĦas; 
6) datoru izmantošana studiju darbu (referātu, kursa darbu, kvalifikācijas darbu, pētniecības darbu) 

sagatavošana un printēšana; 
7) studiju materiālu kopēšana; 
8) studiju materiālu printēšana. 

 Bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar citām bibliotēkām, piemēram, Latvijas Nacionālo bibliotēku 
un Latvijas Medicīnas bibliotēku, līdz ar to pasniedzējiem, studentiem un darbiniekiem ir iespēja 
iegūt informāciju arī ārpus skolas bibliotēkas - gan pašiem personīgi apmeklējot šīs bibliotēkas, gan 
pasūtot grāmatas SBA (starpbibliotēku abonements) kārtā. No Latvijas Medicīnas bibliotēkas 
regulāri tiek saĦemti tās jaunieguvumu saraksti. 
       Mācību iestādē pedagogu un studentu rīcībā ir 17 datori, t.sk.12 darba vietas ar interneta 
pieslēgumu. Katru gadu datoru un interneta pieslēguma vietu skaits atbilstoši mācību iestādes 
finansiālajam stāvoklim tiek palielināts. Bibliotēkā ir pieejama plānotās koledžas studiju 
programmas „Farmaceita asistents” apguvei nepieciešamā literatūra un informatīvie izdevumi, ar 
interneta pieslēgumu ir nodrošināta pieeja Latvijas un starptautiskajiem elektroniskajiem literatūras 
un periodikas krājumiem, kas nepieciešami patstāvīgajam un pētnieciskajam darbam. 
 
7.2.3. Studējošo prakses nodrošinājums 

Prakses ārpus koledžas notiek dažādās Latvijas aptiekās. 
DaĜa no studējošo prakses bāzēm ir: 

• SIA “Hansa Pharma” Ăimenes aptiekas (29),  



 19  

• SIA „Saules aptiekas” (15), 
• AS „Recipe Plus”  
• SIA “Baltfarm” aptiekas (14) 
• AS „Grindeks” 

 Ar līgumiem, kas noslēgti ar prakses bāzēm, var iepazīties pie direktora vietnieces zinātniskajā 
darbā. 
                   Veselības aprūpes iestādes vadītājs ieceĜ tiešo prakses vadītāju katram studējošajam. Gan 
prakses vadītājs, gan students saĦem sīku informāciju par prakses mērėiem, uzdevumiem, norisi un 
vērtēšanu. 
 
                 Kopējais prakses mērėis – prast pielietot teorētiskās zināšanas praksē un veikt profesijas 
standartā paredzētos uzdevumus.  
 
                 Prakses saturs un uzdevumi tiek izstrādāti saskaĦā ar farmaceita asistentu studiju 
programmu, farmaceita asistenta profesijas standartu un programmas apguves līmeni (1.kurss, 2. kurss, 
3. kurss). 
       
                 Koledžas mācību plānā paredzētais prakses apjoms - 17 nedēĜas, kas atbilst 17 
kredītpunktiem, no tiem: 

1. kursā –    4 KP -  4 nedēĜas 
2. kursā –    8 KP -  8 nedēĜas 
3. kursā –    5 KP -  5 nedēĜas. 
 
1.,2., un 3. kursā galvenie prakses uzdevumi ir noteikti saskaĦā ar Farmaceita asistenta 

Profesijas standartā definētajiem pienākumiem un uzdevumiem. 
 veikt tirdzniecības operācijas, 
 veikt nepieciešamās darbības zāĜu aprites nodrošināšanai aptiekā  vai lieltirgotavā, 
 nodrošināt zāĜu gatavošanu pēc individuālām ārsta receptēm vai ārstniecības iestāžu 

rakstveida pieprasījumiem, 
 izsniegt bezrecepšu zāles un veselības aprūpei vai ėermeĦa kopšanai lietojamās  preces,  

profesionāli izskaidrot to lietošanu, 
 nodrošināt recepšu pieĦemšanu un recepšu zāĜu izsniegšanu farmaceita uzraudzībā,           
 veikt nederīgo zāĜu un dzīvsudraba termometru savākšanu no klientiem 
                 normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, 
                 veikt atbildīgās amatpersonas deleăētos uzdevumus aptiekā, 
                 veikt veselīga dzīves veida popularizēšanu, pamatojoties uz jaunākajiem     
                 zinātnes sasniegumiem un ievērojot patērētāju intereses, 
                 sekmē farmaceitiskā uzĦēmuma darbību, veicina profesijas un  
                 farmaceitiskās aprūpes darba attīstību. 
 

                Prakse ir ieskaitīta, ja students ir izpildījis prakses programmu, rakstījis prakses 
dienasgrāmatu, saĦēmis pozitīvu raksturojumu un nokārtojis prakses ieskaiti. 

 
7.3. Vērtēšanas sistēma 
 

Farmaceita asistentu studiju programmas vērtēšanas pamatprincipi: 
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• nodrošināt studentus un pasniedzējus ar ticamu un noderīgu informāciju par studiju kursa mērėu 
izpildi – spējām pielietot teorētiskās zināšanas, veikt specifiskos pienākumus, parādot savas 
prasmes, izveidot farmaceita ētikas kodeksam atbilstošu attieksmi; 

• novērtēt studentu sasniegto studiju līmeni un noteikt to stiprās un vājās puses; 
• nodrošināt atgriezeniskās saites principu, lai studenti varētu pilnveidot savas zināšanas un 

praktiskās iemaĦas; 
• iegūt datus, no kuriem var izdarīt slēdzienu par studentu iegūtās izglītības kvalitāti un novērtēt 

studiju procesa efektivitāti; 
• novērtēt studējošā zināšanu, prasmju un iemaĦu atbilstību farmaceita asistenta profesijas 

standartam. 
 
        Konkrēti vērtēšanas kritēriji tiek izstrādāti saistībā ar studiju priekšmetu programmās 
izvirzītajiem mērėiem un profesijas standartā paredzētajām prasībām. 
         Formatīvā vērtēšana notiek visā studiju programmas garumā. Tās laiks un īstenošanas metodes 
atkarīgas no konkrētā studiju priekšmeta struktūras, plānojuma un studējošā un pasniedzēja 
savstarpējās sadarbības. Vērtēšana notiek teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, semināros, 
patstāvīgajos studiju darbos u.c. 
         Selektīvā vērtēšana tiek organizēta katra studiju kursa noslēgumā. 
         Pēc 2001.gada 20.marta MK Noteikumiem Nr.141 pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības vērtēšanas pamatprincipi ir šādi:  

• pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot pozitīvos 
sasniegumus; 

• vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmu 
pamatdaĜās ietvertā obligātā satura apguvi; 

• prasību atklātības un skaidrības princips – atbilstoši izvirzītajiem programmu mērėiem un 
uzdevumiem, kā arī mācību kursu mērėiem un uzdevumiem ir noteikts pamatprasību kopums 
iegūtās izglītības vērtēšanai; 

• vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas apguves vērtēšanā 
izmanto dažādus pārbaudes veidus; 

• vērtējuma atbilstības princips – pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt analītiskās un 
radošās spējas, prasmes un iemaĦas visiem apguves līmeĦiem atbilstoši uzdevumos un 
situācijās. Pārbaudēs iekĜaujamais satura apjoms atbilst kursu programmās noteiktajam saturam 
un profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām. 

 
Paredzēta sekojoša vērtēšanas kārtība: 

• studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite; 
• minimālais studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 3 kredītpunkti; 
• eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu skalā: 
Augsts apguves līmenis 10 – izcili 

                              9 - teicami 
Optimāls apguves līmenis 8 –  Ĝoti labi 

                          7 – labi 
       6 –  gandrīz labi 

Vidējs apguves līmenis 5 – viduvēji 
             4 – gandrīz viduvēji 

Zems apguves līmenis 3 – vāji 
2 – Ĝoti vāji 

1 – Ĝoti, Ĝoti vāji 
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           Ieskaitē programmas apguve tiek vērtēta divdaĜīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai 
“neieskaitīts”. 
              Kredītpunktus studējošiem ieskaita par katru apgūto mācību kursu un praksi, ja vērtējums nav 
bijis zemāks par “gandrīz viduvēji” vai “ieskaitīts”.Studiju kursu programmās norādītas konkrētas 
prasības attiecībā uz kontaktstundu, patstāvīgā dsrba stundu īstenošanu un studiju kursa apguves 
vērtēšanu. Students var kārtot studiju kursa noslēguma pārbaudījumus, ja sekmīgi izpildīti visi studiju 
programmā  iekĜautie nosacījumi. 
            Programmas apguvi noslēdz kvalifikācijas eksāmens, kura sastāvdaĜa ir kvalifikācijas darba 
aizstāvēšana. Diplomu par pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību studējošais saĦem, ja 
saĦemamais vērtējums nav zemāks par “viduvēji”. 
              
            Kvalifikācijas eksāmena komisijas darbā piedalās nozares profesionāĜi, piemēram, 
Tālis Talents – Farmaceitu sertifikācijas komisijas priekšsēdātājs, 
 Inese Sniedze – provizore (farmaceite), SIA “Kamēlijas aptieka” direktore, 
Indulis PurviĦš – Rīgas StradiĦa Universitātes Farmakoloăijas katedras profesors.    
     

7.4. Studējošie 
7.4.1. Studējošo skaits programmā 
 
Visi studējošie ir pilna laika studenti, kas studē klātienes studiju formā. 
Studiju programmā “Farmācija” ar farmaceita asistenta kvalifikāciju 2006./2007. akad. gadā 
imatrikulēti 30 studenti. 
Studentu skaits uz 02.01.2007. – 30. 
Informācija par studentu kustību un tās iemesliem – pie Studiju daĜas vadītājas. 
 
 
Studentu sadalījums pēc dzimšanas gada – 1.diagramma. 

1.diagramma 

Studentu sadalījums pēc dzimšanas gada
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Studentu sadalījums pēc dzimšanas gada – 2.diagramma. 

2.diagramma 
 

 
 
Studentu sadalījums pēc dzimuma. 
 
Farmaceita asistenta izglītības programmā mācās 97% sieviešu, 3% vīriešu. 
 
7.4.2. Pirmajā kursā imatrikulēto skaits 

 
Imatrikulācija farmaceita asistenta programmā notiek atbilstoši Rīgas 1.medicīnas koledžas 
uzĦemšanas noteikumiem. 
 2006./2007. akad.gadā imatrikulēto studentu skaits – 30. 2006.gada 30.oktobrī ar koledžas 
Padomes lēmumu ir apstiprināti jauni uzĦemšanas noteikumi, kas izdoti saskaĦā ar LR Augstskolu 
likuma 46.panta 1.daĜu, 47.pantu un 2006.gada 10.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.846 
„Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzĦemšanai studiju programmās”.  
   

7.4.3. Absolventu skaits 
 
Studiju programmā „Farmācija” ar farmaceita asistenta kvalifikāciju pirmie absolventi plānoti 
2009.gadā 
 

7.4.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
 Rīgas 1.medicīnas koledžā studējošo aptaujas tiek veiktas regulāri – 1-2 reizes semestrī.  
 Tādā veidā tiek izvērtēta studiju kvalitāte un studiju norises vide. Ar studentu aptaujas 
rezultātiem tiek iepazīstināti programmas docētāji, studentu pašpārvalde, Studentu dienesta viesnīcas 
padome. Aptaujas rezultāti tiek analizēti administrācijas sēdēs un tie tiek Ħemti vērā turpmākajā 
koledžas darbībā un programmas attīstībā. 

Studentu sadalījums pēc dzīves vietas 
 

Balvu raj. 
Bauskas raj.

Daugavpils raj.

Dobeles raj. 
Jelgavas raj.

Kuldīgas raj. 
Liepājas raj. 
Ogres raj. 
Saldus raj. 
Tukuma raj.

Rīgas raj. 
Ventspils 

Valmieras raj. 
Valkas raj. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 Aptauju galvenie virzieni: 
1) adaptācijas koledžas vidē un pasniedzēju, studentu, darbinieku kolektīvā; studiju vides 

novērtējums,  
2) studiju procesa novērtējums, 
3) studiju satura realizācijas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums, 
4) docētāju individuālās darbības un studiju priekšmetu izvērtējums. 

 
   Studentu aptaujas anketu paraugi pievienoti 5. pielikumā. 
 

7.4.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 
 Studiju programma „Farmācija” farmaceita asistenta kvalifikācijas iegūšanai uzsākta īstenot 
2006./2007. akad.gadā, un pirmie absolventi plānoti 2009.gadā. 
 Tā kā koledža ir Rīgas 1.medicīnas skolas tradīciju pārmantotāja, tad, atskatoties mācību 
iestādes 104 gadu vēsturē, var teikt, ka farmaceita asistenta specialitāte ir izaugusi un vēsturiski mācību 
tradīcijām bagātinājusies tieši Rīgas 1.medicīnas skolā (tagad koledžā). 
 Šodien visi Latvijā strādājošie farmaceita asistenti ir Rīgas 1.medicīnas koledžas (agrāk skolas) 
absolventi. Tāpēc, attīstot farmaceita asistenta specialitāti jaunā – koledžas līmenī, studiju programmas 
docētājiem un koledžas administrācijai ir Ĝoti svarīga iepriekšējo gadu absolventu vērtējums un 
ieteikumi. 
 Arī turpmāk plānojam cieši sadarboties ar koledžas absolventiem. 
 
   Plānotās absolventu aptaujas anketas paraugs ir pievienots 6. pielikumā. 
 

7.4.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 
 Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek īstenota ar aptaujām, sarunām, 
diskusijām par koledžas dzīvē aktuāliem jautājumiem. Studiju procesa gaitā studenti var izteikt 
iebildumus un priekšlikumus par studiju procesa organizēšanu (nodarbību vietu, laiku u.tml.), kuri tiek 
izskatīti un Ħemti vērā. Koledžā ir izstrādāts Nolikums par studējošo priekšlikumu un sūdzību 
iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. Koledžas administrācija uzskata, ka brīva informācijas plūsma ir 
svarīgākais priekšnoteikums efektīvai, veiksmīgai sadarbībai ar studentiem. Studējošie savu līdzdalību 
studiju procesa pilnveidošanā var realizēt, tieši izsakot savas vēlmes studiju priekšmeta pasniedzējam, 
studiju programmas direktoram, Studiju daĜas vadītājam, ikvienam koledžas administrācijas pārstāvim. 
Īpaši aicināti uz sarunām un sadarbību ir I kursu studenti, kuriem pirmie studiju mēneši ir adaptācijas 
laiks. Galvenos studentiem aktuālos jautājumus pārrunā un risina studentu pašpārvalde, kuras 
sanāksmēs regulāri piedalās un studentus uzklausa koledžas direktore, citi koledžas administrācijas 
pārstāvji, tādējādi savstarpējā dialogā veidojot demokrātisku vidi konstruktīvai sadarbībai. Studenti 
atbilstoši Koledžas nolikumam ir pārstāvēti arī koledžas Padomē. 
 

7.5. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 
 
7.5.1. Akadēmiskā personāla skaits un raksturojošie rādītāji (akadēmisko amatu skaits, 

personas ar maăistra grādu vai doktora zinātnisko grādu) 
 
 Studiju programma „Farmācija” farmaceita asistenta kvalifikācijas iegūšanai ir sākta īstenot ar 
šo – 2006./2007. akad.gadu, tāpēc saskaĦā ar noslēgtajiem Darba līgumiem koledžā šajā studiju gadā 
programmā ir nodarbināti 13 docētāji, no tiem 10 – pamatievēlēšanas vietā, 3 kā viesdocētāji. Kopumā 
studiju programmā plānots nodarbināt 17 mācībspēkus, kuru raksturojošie rādītāji sniegti 4. tabulā. 





4.tabula 
Akadēmiskā personāla uzskaitījums, tā kvalifikācija un paredzētie pienākumi 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmā “Farmācija” (41725) farmaceita asistenta kvalifikācijas iegūšanai 
  
Nr.
p.k. 

Studiju kurss Mācībspēks Akadēmiskais grāds, kvalifikācija 
(pēc izglītības dokumenta) 

Pamatievēlēšanas vieta/viesdocētājs 

1. Profesionālo tiesību 
pamati 

Jānis Pavlovskis Latvijas Universitāte – filozofijas maăistra grāds  Viesdocētājs 

2. AngĜu valoda  Marija SosĦina 
 

Latvijas Universitāte – humanitāro zinātĦu maăistra grāds 
filoloăijā 

Pamatievēlēšanas vieta 

3.  Profesionālā ētika Jānis Pavlovskis Latvijas Universitāte - maăistra grāds filosofijā Viesdocētājs 
4. LatīĦu  terminoloăija Maija Lagzdone Latvijas Valsts universitāte – filologa, vācu valodas pasniedzēja 

kvalifikācija 
Pamatievēlēšanas vieta 

5. Psiholoăijas pamati Agija Pāža Latvijas Valsts universitāte – filologa, latviešu valodas un 
literatūras pasniedzēja kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 

6. Filosofija Jānis Pavlovskis Latvijas Universitāte - maăistra grāds filosofijā Viesdocētājs 
7. Pētniecības pamati Ligita KalniĦa Rīgas Medicīnas institūts - provizora kvalifikācija  Pamatievēlēšanas vieta 
 
8. 

Anatomija un 
fizioloăija 

Maira Vīksna Rīgas StradiĦa Universitāte, māsas grāds Pamatievēlēšanas vieta 

9. 
 

Mikrobioloăija Velga Bunne 
 

Latvijas Universitāte - biologa, bioloăijas un ėīmijas 
pasniedzēja kvalifikācija 
 

Pamatievēlēšanas vieta 

10. Botānika Ligita KalniĦa Rīgas Medicīnas institūts - provizora kvalifikācija  Pamatievēlēšanas vieta 
11.  Informācijas 

tehnoloăijas 
farmācijā 

Ināra Kantāne  Latvijas Universitāte - sociālo zinātĦu maăistra grāds 
ekonomikā 

Viesdocētājs 

12. Higiēna un veselības 
mācība 

Velga Bunne Latvijas Universitāte - biologa, bioloăijas un ėīmijas 
pasniedzēja kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 

13. Pirmā  palīdzība  Velga Bunne 
 
Ingolfs Jānis Žukovskis 

Latvijas Universitāte - biologa, bioloăijas un ėīmijas 
pasniedzēja kvalifikācija 
Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta kvalifikācija 
Latvijas Zinātnes padome – habilitēts medicīnas doktors 

Pamatievēlēšanas vieta 
 
Pamatievēlēšanas vieta 

14. Veselības aprūpes 
preču zinības. 

Ruta Kidika Latvijas Valsts universitāte - bioėīmiėa kvalifikācija  
Latvijas Universitāte – dabas zinātĦu maăistra grāds ėīmijā 

Pamatievēlēšanas vieta 

15. Ėīmija: vispārīgā un 
neorganiskā ėīmija, 
organiskā ėīmija 

Ruta Kidika Latvijas Valsts universitāte - bioėīmiėa kvalifikācija  
Latvijas Universitāte – dabas zinātĦu maăistra grāds ėīmijā 

Pamatievēlēšanas vieta 

16. Analītiskā ėīmija Ruta Kidika Latvijas Valsts universitāte - bioėīmiėa kvalifikācija  
Latvijas Universitāte – dabas zinātĦu maăistra grāds ėīmijā 

Pamatievēlēšanas vieta 
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17. Farmaceitiskā ėīmija Ruta Kidika Latvijas Valsts universitāte - bioėīmiėa kvalifikācija  
Latvijas Universitāte – dabas zinātĦu maăistra grāds ėīmijā 

Pamatievēlēšanas vieta 

18. Farmakognozija Ligita .KalniĦa Rīgas Medicīnas institūts - provizora kvalifikācija  Pamatievēlēšanas vieta 
19. Farmakoloăija Indulis PurviĦš Latvijas medicīnas akadēmija - medicīnas doktora zinātniskais 

grāds 
Viesdocētājs 

20. 
 

Farmaceitiskā 
tehnoloăija 

Ligita KalniĦa Rīgas Medicīnas institūts provizora kvalifikācija  Pamatievēlēšanas vieta 

21. Praktiskā farmācija Ausma  Cēbere 
 

Rīgas Medicīnas institūts -provizora kvalifikācija 
 

Pamatievēlēšanas vieta 

22. Klīniskā patoloăija  Mirdza Indriksone Rīgas Medicīnas institūts - ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
23. Klīniskā 

farmakoloăija  
Kārlis Auškāps Rīgas Medicīnas institūts - ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 

24. Farmaceitiskā aprūpe Ruta Kidika 
 
Inese Bunga 
 
Inese Sniedze 

Latvijas Valsts universitāte - bioėīmiėa kvalifikācija  
Latvijas Universitāte – dabas zinātĦu maăistra grāds ėīmijā 
Rīgas Medicīnas institūts – ārsta stomatologa kvalifikācija 
 
Rīgas Medicīnas institūts, provizora kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 
 
Pamatievēlēšanas vieta  
 
Pamatievēlēšanas vieta 

Izvēles kursi  
25. Svešvaloda  

(vācu valoda, krievu 
valoda) 

  Maija Lagzdone Latvijas Universitāte – – filologa, vācu valodas pasniedzēja 
kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 

26. Latviešu valoda Maija Lagzdone Latvijas Valsts universitāte – filologa, vācu valodas pasniedzēja 
kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 

27. Uztura bagātinātāji Ligita KalniĦa Rīgas Medicīnas institūts provizora kvalifikācija  Pamatievēlēšanas vieta 
28. Homeopātijas pamati Mirdza Indriksone Rīgas Medicīnas institūts - ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
29.  Sports Guntis Štrauss  Rīgas Pedagoăiskais institūts – vidusskolas fiziskās 

audzināšanas, anatomijas un fizioloăijas skolotāja kvalifikācija 
Pamatievēlēšanas vieta 

30. Ārstnieciskā 
kosmētika 

Kārlis Auškāps Rīgas Medicīnas institūts - ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 

31. Lietišėā etiėete Jānis Pavlovskis Latvijas Universitāte - maăistra grāds filosofijā Viesdocētājs 
32.  Ievads kulturoloăijā Jānis Pavlovskis Latvijas Universitāte - maăistra grāds filosofijā Viesdocētājs 
33.  Ėīmija Ruta Kidika Latvijas Valsts universitāte - bioėīmiėa kvalifikācija  

Latvijas Universitāte – dabas zinātĦu maăistra grāds ėīmijā 
Pamatievēlēšanas vieta 

    
 
 
 
 
 



Kopējie rādītāji programmā: 
 
Amata nosaukums  Pamatievēlēšanas vietā  Viesdocētāji 
 
Lektori     14     
          
Docenti    -     
          
Kopā     14 (82 %)   3 (18 %) 
          
      
 
Kvalifikācija  Pamatievēlēšanas   Viesdocētāji  Kopā 
    vietā 
 
Maăistri un personas 
ar maăistram pielīdzināmu 11(3+8)  2(2+0)   13(5+8) 
izglītību         (76%)   
         
ZinātĦu doktori  1    1    2 
           (12 %) 
 
Speciālisti ar augstāko 2   -    2 
izglītību          (12 %) 
 
 
 Ar dokumentiem, kas apliecina studiju programmas docētāju izglītību un kvalifikāciju var 
iepazīties pie koledžas personāldaĜas inspektores. 
 Docētāju, kas iesaistīti programmas īstenošanā, zinātniskās biogrāfijas (curriculum vitae) ir 
pievienotas 4.pielikumā. 

 
7.5.2.  Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un uzdevumu 

īstenošanai 
 
 Akadēmiskais personāls atbilst studiju priekšmetu īstenošanas prasībām. Par to liecina gan 
mācībspēku pētnieciskā un metodiskā darbība, gan piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un 
semināros. 
 Uz akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstību struktūrvienības mērėu un uzdevumu 
īstenošanai norāda gan 7.5.1. punktā un 7.2.1.punktā par pētniecību sniegtā informācija, gan docētāju 
zinātniskās biogrāfijas, kas pievienotas 4.pielikumā un docētāju zinātniskie pētījumi un jaunrades 
sasniegumi, kas pievienoti 9.pielikumā. 
 Koledžas prioritāte ir profesionāls, zinošs un humāns akadēmiskais personāls. Koledžas 
administrācija ir atvērta izglītības novitātēm un kā materiāli (finanšu iespēju robežās), tā morāli atbalsta 
pasniedzēju tālākizglītību dažādos līmeĦos (augstskolās, kursos, semināros, projektos, darba grupās).  
 Koledžas pasniedzēji organizē un vada RSU Māszinības fakultātes un citu augstskolu studentu 
pedagoăisko praksi. Šajā studiju gadā pedagoăiskajā praksē koledžā ir 5 augstskolu studenti. 
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7.5.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
nākamajiem sešiem gadiem 

 
 Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika ir viens no 
svarīgākajiem jautājumiem koledžas vadības plānoto un realizēto pasākumu lokā. Akadēmiskā 
personāla atlase tiek veikta ar mērėi nodrošināt studiju programmu ar profesionāliem, zinošiem 
atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem. Kā svarīgs faktors tiek izvirzīts katra darbinieka radošās 
izaugsmes un labklājības nodrošinājums. 
 Studiju programmas īstenošanā tiek iesaistīti jauni docētāji, kuri ieguvuši nepieciešamo 
izglītību un pauduši interesi strādāt pedagoăijā. 
 Koledžas vadība realizē un plāno akadēmiskā personāla attīstības politiku   

- rosinot docētājus papildināt zināšanas pedagogu profesionālās pilnveides izglītības 
programmā „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”, kā arī turpināt 
izglītību maăistrantūras un doktorantūras studiju programmās, 

- morāli un materiāli atbalstot ikviena pasniedzēja iniciatīvu paaugstināt kvalifikāciju 
profesionālās nozares vai pedagoăijas kursos, semināros, konferencēs, 

- apzinot iespējas un atbalstot pasniedzēju līdzdalību starptautiskajos projektos, pieredzes 
apmaiĦās, darba grupās, 

- motivējot pasniedzēju piedalīšanos pētnieciskajos projektos un studiju metodisko 
materiālu izstrādē, 

- organizējot lekcijas, seminārus, pieredzes apmaiĦas pasākumus ar augsti kvalificētu 
nozares speciālistu piedalīšanos uz vietas koledžā, 

- iesaistot docētājus kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, ko organizē profesionālās 
asociācijas, sociālie partneri. 

 Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, tālākizglītības studijās un 
pētnieciskajā darbā iegūtās zināšanas un aktuālā informācija tiek izmantota studiju procesā. 
 Koledžai svarīgi ir apzināties sava akadēmiskā personāla intelektuālo potenciālu un virzīt to uz: 

1. profesionālu izaugsmi; 
2. pedagoăisku izaugsmi; 
3. kultūras izaugsmi; 
4. pašaktivitātēm (darbība sabiedriskās organizācijās utt.); 
5. intelektuālā potenciāla izaugsmi. 

Ar izglītības programmā iesaistīto daocētāju kvalifikācijas paaugstināšanas plāniem var iepazīties pie 
katedras vadītājas un direktora vietnieces zinātniskajā darbā. 
  

7.6. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

 Studiju programmas finanšu resursus veido dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem valsts 
budžetā un pašu ieĦēmumi. Finansēšanas plānu katram gadam nosaka Rīgas 1.medicīnas koledžas 
budžets. 2006.gada finansēšanas plāns un 2007.gada finansēšanas plāns pievienots 7.pielikumā. 
 

7.7. Ārējie sakari 
7.7.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 
 Studiju programmas īstenošanā un kvalitatīvā studentu sagatavošanā specialitātē Ĝoti nozīmīgs 
faktors ir cieša sadarbība ar profesionālajām asociācijām, darba devējiem, prakšu bāzēm. 
 Koledža ilgstoši sadarbojas ar  
SIA „Hansa Pharma” Ăimenes aptiekām, 
SIA „Saules aptiekas” un 
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AS „Recipe Plus” aptiekām, 
SIA „Baltfarm” aptiekām, kā arī ar uzĦēmumu 
AS „Grindeks”, ar kuru koledžai savstarpēja līguma ietvaros ir īpaša sadarbība. Farmaceita asistenta 
profesijas standarta un izglītības programmas kā 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas veidošanas procesā ir piedalījušies un mūs ir atbalstījuši Latvijas Farmaceitu biedrība, kā 
arī liela daĜa tiešo darba devēju, piemēram D.Kurzemniece – SIA „Jelgavas Pils aptieka” vadītāja, AS 
„Recipe Plus” pārstāve, kas ir arī koledžas Padomes locekle. 
 Darba devēji ir vienmēr gaidīti un aicināti arī koledžas studentu svētkos, profesionālajos 
pasākumos. Piemēram, šī mācību gada 1.pusgadā mūsu profesionālo partneru un darba devēju pārstāvji 
piedalījās 1.septembra svētkos, Profesiju dienā 16.11.2006. 
 Sadarbības procesā ar darba devējiem koledžas galvenie mērėi ir: 

- Izzināt stāvokli darba tirgū: pieprasījumu pēc speciālistiem, jaunām kvalitātes prasībām 
speciālistiem, profesionālajām perspektīvām un izaugsmes iespējām; 

- Noskaidrot darba devēju viedokli par studiju programmas satura atbilstību darba devēju 
izvirzītajām prasībām (aptaujas, anketēšana); 

- Iesaistīt darba devējus studiju rezultātu kvalitātes novērtēšanā, iekĜaujot kvalifikācijas 
eksāmenu komisijas sastāvā; 

- Sekmēt darba devēju aktīvu piedalīšanos studiju programmas satura pilnveidošanā un 
studentu un pasniedzēju pētnieciskās darbības atbalstīšanā; 

- SaĦemt no darba devējiem konkrētus pasūtījumus lietišėajiem pētījumiem. 
 
Darba devēju aptaujas anketas paraugs pievienots 8.pielikumā. 
 
7.7.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības 
programmas 
 
Tā kā Rīgas 1.medicīnas koledža ir vienīgā mācību iestāde Latvijā, kurā tiek īstenota farmaceita 
asistenta izglītības programma, tad sadarbība vairāk tiek plānota ar ārvalstu augstskolām, kuras īsteno 
līdzīgas izglītības programmas: 

 
1. KauĦas medicīnas koledža (Lietuva) 
2. The Danish College of Pharmacy Practice „Pharmacon” 
3. Tallinas veselības koledža (Igaunija) 
 Sadarbības mērėi:    Farmaceita asistenta studiju programmas satura pilnveidošana, studiju procesa 
organizācijas uzlabošana, studentu starptautiskās pieredzes iegūšana, pedagogu kvalifikācijas 
paaugstināšana. 
 
Sadarbības formas:        

• studentu pieredzes apmaiĦa 
• pedagogu pieredzes apmaiĦa 
• starptautiski semināri, konferences 
• darba grupas (darbs pie studiju programmas pilnveidošanas un dalība Eiropas 

Savienības projektos). 
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8. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns 
 
8.1. Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu 

novērtējums 
 
    Izstrādājot pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un plānojot tās 
realizāciju, tika apzinātas un analizētas studiju programmas stiprās un vājās puses, tika veikta SVID 
analīze: 

STPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 
 
Studenti: 
•  iegūstama kvalitatīva izglītība 
• iespējama tālāka profesionālās izglītības  
      pēctecība: turpināt izglītību   
      Rīgas StradiĦa Universitātes Farmācijas  
     fakultātē vai Latvijas Universitātes 
     Medicīnas fakultātes farmācijas specialitātē, 
• labas karjeras iespējas programmas 

beidzējiem 
• noturīgs pieprasījums pēc absolventiem 

darba tirgū 
 
Studiju programmas vēsture: 
• pirms koledžas līmeĦa programmas  
      realizēšanas ir laba iepriekšējā pieredze  
     3.profesionālās kvalifikācijas līmeĦa  
     programmas izstrādē, pilnveidošanā un  

           īstenošanā: 
- 1960.gada 4.novembrī Rīgas 

medicīnas skolai pievienoja farmaceitu 
skolu – kursa kĜuva par skolas farmaceitu 
nodaĜu; 

- jau 80-90-tajos gados tika būtiski 
pārstrādāta esošā izglītības programma, 
ievērojot izmaiĦas farmācijas nozarē un 
darba tirgū (tika ievērojami samazināts 
stundu skaits ėīmijā, ieviesti jauni mācību 
priekšmeti – klīniskā farmācija, medicīnas 
psiholoăija un saskarsme, informātika, pēc 
tam arī profesionālā saskarsme); 

- darbs pie izglītības programmas 
turpinājās, izmantojot Dānijas Hillerodas 
farmaceitu asistentu koledžas Pharmacon 

pieredzi (kopīgi semināri no 1993.g.) un 
Leonardo da Vinci pilotprojekta 
“Farmaceita asistentu izglītības attīstība 
saskaĦā ar Eiropas standartiem” rezultātus 
(1999. - 2001., sadarbojoties ar KauĦas 

 
  Studenti: 

•  Vērojama reflektantu vidējās 
balles līmeĦa samazināšanās 
tendence iestājoties, kas prasa 
papildus pedagoăisko darbu no 
koledžas docētājiem. 
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medicīnas skolu un piedaloties Dānijas 
Hillerodas farmaceitu asistentu koledžai 
Pharmacon un Vācijas aptiekai 
Robexpharm); 

- līdz 2002.gadam izglītības 
programma tika pilnveidota un 2003.gadā 
akreditēta uz 6 gadiem (līdz 2009.g.); 

- 2006. gadā saĦemta licence 
Nr.041024-4 par tiesībām īstenot pirmā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
programmu “Farmācija” (41725) farmaceita 
asistenta kvalifikācijas iegūšanai; 

    - 2005. gadā, sadarbojoties ar Latvijas VM 
     Farmācijas departamentu un darba devējiem,  
     Farmaceitu biedrību, izstrādāts profesijas 
     Farmaceita asistents profesijas standarts. 
 
Studiju process: 
• studiju programma atbilst Latvijas  
      republikas un ES normatīvajiem  
       dokumentiem, 
• studiju kursu programmas tiek pastāvīgi  
       pilnveidotas, 
• studiju saturs izveidots, pamatojoties  
       uz darba tirgus prasībām, 
• studiju satura aktualizēšanā tiek ievērotas 

darba devēju atsauksmes, tiek veikta  
absolventu anketēšana, 

• koledžas ieguldījums jauno farmācijas 
speciālistu sagatavošanā 2003.gadā 
novērtēts ar augsto, starptautiski atzīto 
apbalvojumu – GrindeĜa medaĜu, 

• 2006. gadā saĦemta AS Grindeks fonda 
“Zinātnes un izglītības atbalstam” prēmija, 
kas tiek izmantota koledžas materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošanai, jaunāko 
tehnoloăiju ieviešanai un pasniedzēju 
izglītošanai, 

• izstrādāta laba audzēkĦu zināšanu un 
prasmju novērtēšanas sistēma, 

• studiju programmas realizācijai atbilstošs 
aprīkojums, t.sk. prakses bāzēs, 

• ilggadīga, rezultatīva sadarbība ar prakses 
bāzēm – potenciālajiem darba devējiem un 
to vadītājiem, 

• studentiem ir pieejama nepieciešamā 
informācija un materiāli pētniecības darba 
veikšanai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju process: 

• nepieciešamība izveidot 
elektronisko saziĦu ar aptiekām 
mācību prakšu metodiskajai 
vadīšanai. 
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Akadēmiskais personāls: 

• pieaug pedagogu skaits, kas ieguvuši 
maăistra grādu profesijā vai pedagoăijā, 

• docētājiem ir laba pieredze ESF 
projektu īstenošanā (no 2005.gada 
notiek darbs projektā „Izglītības 
programmas „Farmaceita asistents” 
mācību satura un metodiskā 
nodrošinājuma uzlabošana” 

 

 
Akadēmiskais personāls: 
• zems profesoru īpatsvars 

izglītības programmā 
• zems gados jaunu docētāju 

īpatsvars programmā 
(jāizstrādā stratēăija 
jaunu docētāju 
piesaistīšanā) 

 
Pārējie faktori: 
•  nepieciešama bibliotēkas 

fondu palielināšana. 
IESPĒJAS DRAUDI 

• Pedagogiem – profesionāli pilnveidoties. 
• Aktīvāk sadarboties ar Rīgas StradiĦa 

Universitāti, Latvijas Universitāti. 
• Potenciālo reflektantu informētības 

nodrošinājums par farmaceita asistenta 
profesiju. Profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības pasākumu paplašināšana 

• Profesionālo partneru (Latvijas Farmaceitu 
biedrības u.c.), darba devēju (farmācijas 
firmu, aptieku) iesaistīšana tālākā izglītības 
programmas pilnveidošanā, attīstīšanā. 

• Ārzemju sadarbības partneru pieredzes 
izmantošana, iesaistīšanās izglītības 
attīstību veicinošos un investīciju projektos. 

• Jaunu studiju virzienu izstrāde un esošo 
pilnveidošana. 

• Programmas absolventu pieprasījums darba 
tirgū. 

• Labas atsauksmes no darba devējiem un 
absolventiem. 

 

• Darba algas starpība 
profesijā un koledžā 
neveicina docētāju piesaisti. 

• Iespējamā koledžas 
absolventu kā brīvā tirgus 
darbaspēka aizplūšana uz 
Eiropas Savienības valstīm. 

• Valsts politika pedagogu 
darba samaksas noteikšanā, 
kas apdraud jauno 
pedagogu – farmācijas 
speciālistu piesaistīšanu 
programmas realizēšanā. 

• Studentu skaita 
samazināšanās sakarā ar 
demogrāfisko stāvokli. 

 

 
8.2. Programmas attīstības plāns 
  
 Studiju programmas attīstība plānota saskaĦā ar Rīgas 1.medicīnas koledžas attīstības stratēăiju 
un pamatojoties uz studiju programmas SVID (SWOT) analīzi. 
• Pilnveidot studiju programmu, to regulāri analizējot un novērtējot:  

a) pēc studentu studiju rezultātiem katru semestri un mācību gada noslēgumā; 
b) pēc kvalifikācijas eksāmena un kvalifikācijas darbu rezultātiem; 
c) pēc darba devēju un absolventu aptauju rezultātiem; 
d) salīdzinot ar citu ES valstu atbilstoša līmeĦa farmaceita asistenta studiju 

programmām. 



 33  

• Nodrošināt atgriezenisko saiti ar darba devējiem un absolventiem (aptaujas, atsauksmes u.c.) un 
izmantot to, lai nodrošinātu studiju programmas atbilstību profesijas standarta un darba tirgus 
prasībām. 

• Veicināt atgriezenisko saiti ar studentiem un izmantot to, lai motivētu studentus studijām, 
risinātu problēmas, kuras traucē mācību procesam, rezultātā pilnveidojot studiju procesu. 

• Iesaistīties izglītības un investīciju projektos, lai gūtu pieredzi un varētu salīdzināt studiju 
programmu ar citām līdzīgām studiju programmām. 

• Sadarboties ar radniecīgām mācību iestādēm, lai turpinātu nodrošināt arī koledžas studiju 
programmas atbilstību ES prasībām.  

• Regulāri pārskatīt studiju priekšmetu programmas, ievērojot jaunākās atziĦas un novitātes. 
• Pilnveidot mācību metodes, vairāk izmantojot metodes, kas veicina izziĦas, problēmu 

risināšanas un kritiskās domāšanas attīstību studentos. 
• Nodrošināt savstarpēju teorijas un prakses integrāciju, realizējot tiešo komunikāciju ar 

farmācijas nozares institūcijām, attīstot farmaceitiskās aprūpes studiju priekšmetu. 
• Paaugstināt prakšu efektivitāti, mērėtiecīgi attīstot sadarbību ar prakšu bāzēm. 
• Regulāri atjaunot un modernizēt studiju materiāli tehnisko bāzi, ieviešot jaunākās tehnoloăijas?. 
• Motivēt akadēmisko personālu tālākizglītībai, atbalstīt tās iespēju. 
• Īstenot akadēmiskā personāla atlases un tālākizglītības politiku; motivēt un atbalstīt pasniedzēju 

tālākizglītības iespēju un formu dažādību, iesaistīšanos, pētnieciskajā darbībā un projektos. 
• Attīstīt sadarbību ar darba devējiem, profesionālajiem partneriem, iesaistot viĦus studentu un 

pasniedzēju lietišėo pētījumu plānošanā, aktuālu tēmu izvēlē un realizēšanā. 
• Iesaistīt jaunus lektorus un docētājus. 
• Regulāri veikt iekšējo kontroli. 
• Sistemātiski novērtēt mācību procesa kvalitāti. 
• Veikt regulāru profesionālās orientācijas un informēšanas darbu, tādejādi nodrošinot profesijai 

motivētu studentu kontingentu. 
• Pilnveidot studiju metodes, veicinot izziĦas, problēmu risināšanas un kritiskās domāšanas 

attīstību studentos. 
• Pastāvīgi pilnveidot un modernizēt studiju materiāli tehnisko bāzi: 

- izstrādāt mārketinga politiku, kas ir vērsta uz tiešo komunikāciju, Ħemot vērā tirgus 
segmentācijas pamatelementus, 

- sadarboties ar darba tirgus pārstāvjiem dažāda līmeĦa institūcijās, nodrošinot izglītības 
programmas atbilstību profesijas standarta prasībām; 

• Iesaistīties starptautiskās programmās un projektos. Turpināt sadarbību ar radniecīgām Eiropas 
augstskolām, nodrošinot koledžas studiju programmas atbilstību Eiropas Savienības prasībām; 
organizēt vieslektoru piesaisti. 

• Pamatojoties uz koledžas dalību programmā „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006. – 
2015. gadam” un tajā paredzēto finansējumu, 2007. – 2015. gadā plānojam: 

- Studentu atlasē studiju programmā ieviest profesionālās piemērotības pārbaudījumus, 
- Uzlabot studentu studiju un sadzīves apstākĜus, rekonstruējot studiju un sadzīves telpas, 
- Uzturēt akadēmiskā personāla kvalifikāciju. Nodrošinot reālu konkurenci uz 

akadēmiskajiem amatiem, 
- Attīstīt studiju programmas mācību bāzi, radot apstākĜus kvalitatīvam un produktīvam 

pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam, 
- Nodrošināt un atjaunot studiju programmas realizācijai atbilstošas iekārtas un 

aprīkojumu, 
- Nodrošināt pedagogu un studējošo mobilitāti, realizējot apmācību reăionos, 
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- Regulāri papildināt un atjaunot koledžas bibliotēkas informācijas resursus, 
- Regulāri izvērtēt esošo līdzdiploma izglītības programmu un veikt tās pilnveidošanu 

atbilstoši izstrādājiem profesiju standartiem. 
 
  
 
 Rīgas 1.medicīnas koledžas direktore    I.Bunga 
 
 Direktores vietniece zinātniskajā darbā   A.Pāža 
 
 Programmas direktore      L.KalniĦa 
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1.pielikums 

 
 
 
 
 
 

Studiju programmas licence 
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2.pielikums 
 

 
 
 
 

Līgums ar Rīgas StradiĦa Universitāti 
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3.pielikums 
 

 
 
 
 

Studiju kursu apraksti 
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Studiju kursa nosaukums -  Profesionālo tiesību pamati  
Studiju kursa vadītājs -          Jānis Pavlovskis, filozofijas maăistrs  
Kredītpunktu skaits –   1 KP    
Teorētisko nodarbību skaits – 26 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –   -  
Patstāvīgā darba apjoms -   14 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
Zināt Latvijas Republikas likumdošanas pamatprincipus: 
1. Zināt likumdošanas un izpildvaras funkcionēšanas mehānismus. 
2. Prast atšėirt reālās izpildvaras un likumdošanas darbību. 
3. Saprast valstiskās un pilsoniskās attiecību reglamentēšanas nosacījumus. 
4. Saprast likumdošanas un izpildvaras garantu starptautiskajās tiesībās.   
5. Saprast farmaceitisko darbību regulējošos normatīvos aktus. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   
Praktizēt likuma pielietojamību profesionālā un sadzīviskā darbībā. 
1. Izmantot praktiski darba likumdošanu . 
2. Izmantot un precizēt civiltiesības konfliktsituācijās. 
3. Zināt un saprast krimināltiesību pamatojumu. 
4. Orientēties sankcionētās, administratīvās tiesībās. 
5. Izmantot un precizēt farmaceitisko darbību regulējošos normatīvos aktus. 

 
Tēmas:  

1. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas vēsturiskais atspoguĜojums. 
2. Administratīvo tiesību jēdziens. 
3. LR darba likumdošana pamatprincipi. 
4. Tiesāšanās kārtība. 
5. Civiltiesību jēdziens. 
6. Krimināltiesības. 
7. Materiālā atlīdzība, sociālā aizsardzība. 
8. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija (starptautiskās tiesības). 

 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  Studiju priekšmeta “Profesionālo tiesību pamati” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
5. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
    Izmantojamā literatūra: 

1. Administratīvo pārkāpumu kodekss. Kriminālkodekss. R.: Lietišėās informācijas dienests, 2000,2001, 2002, 2003, 
(Abonements). 

2. Civillikums. Civilprocesu kodekss. .Darba likuma kodekss. Latvijas Republikas normatīvie dokumenti.  R.: 
Lietišėās informācijas dienests. 2000,  2001, 2002,,2003,(Abonements). 

3. Latvijas Republikas Satversme. R., 1996. 
4. Starptautisko konvenciju saraksts, kurām pievienojas Latvija.  R.,1996. 
5. V.VītiĦš .Vispārējs tiesību pamats. R.: Verdikts, 1993. 
6. www.likumi.lv  - likumi, LR Ministru kabineta noteikumi, 
7. www.vm.gov.lv - LR Veselības ministrijas mājas lapa 
8. www.ttc.lv - tulkošanas un terminoloăijas centrs, var atrast visas ES regulas, kuras ir tulkotas latviski 
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9. https://pro.nais.dati.lv - konsolidētie normatīvie akti, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa nosaukums -  Svešvaloda – angĜu valoda  
Studiju kursa vadītājs -            Marija SosĦina, humanitāro zinātĦu maăistrs filoloăijā       
Kredītpunktu skaits –   3 KP    
Teorētisko nodarbību skaits – 66 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –   -   
Patstāvīgā darba apjoms -   54 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
Attīstīt angĜu valodas  prasmes farmaceita asistenta specialitātes kontekstā. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Apgūt  terminoloăiju, kura tiek pielietota dotajā nozarē. 
2. Attīstīt sarunvalodas prasmes dotās specialitātes kontekstā. 
3. Iepazīties ar lietišėo vēstuĜu sastādīšanu. 
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4. Atkārtot un nostiprināt gramatiskās konstrukcijas, kuras ir nepieciešamas augstāk minēto uzdevumu 
veiksmīgai izpildei. 

 
Tēmas: 

1. Zināšanu pārbaude. 
2. Medical Education. 
3. The Human Body. 
4. The Out-Patient Department. 
5. The Hospital. 
6. Herbs. 
7. Pharmacy. 
8. Introduction in General and Inorganic Chemistry. 
9. Drugs. 
10. Diseases and their Symptoms. 
11. Plants. 
12. Poisonous Plants. 
13. Vitamins. 
14. Annotations. 
15. Poisons and Dangerous Drugs. 
16. Healthy Life Style and Hygiene. 
17. Annotations. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  Studiju priekšmeta “Svešvaloda – angĜu valoda” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
5. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%) 

 
 
 
List of Literature: 

1. Buks K., Rusmane E. A Manual of English Grammar. R.: Zvaigzne, 1993. 
2. John & Liz Soars. Headway (Elementary, Intermediate, Upper-Intermediate). Oxford University Press, 

1997. 
3. Lea and Febiger. Pharmacognosy. Philadelphia, IX ed., 2000. 
4. Smith T. Family Doctor. Great Britain: Dorling Kindersley Book, 1994.   
5. Sosare M. English for Doctors and Nurses. Riga: Zvaigzne ABC, 1995. 
6. Texts for Students of Pharmacy.  R.: AML, 1986. 
7. Pharmacy Times. Practical Information for Today’s Pharmacists. 
8. Science in the News. VOA Special English. 
9. Pharmacist. Journal for Pharmacists Education. 2000. – 2006. 
10. http://www.medstudents.com.br 
11. http://medguides.medicines.org.uk 
12. http://www.healthsquare.com 
13. http://www.pharmweb.net 
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Studiju kursa nosaukums -  Profesionālā ētika 
Studiju kursa vadītājs -           Jānis Pavlovskis, filozofijas maăistrs 
Kredītpunktu skaits –   1 KP    
Teorētisko nodarbību skaits – 24 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –   -  
Patstāvīgā darba apjoms -   16 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
Izprast farmaceitiskā darba lomu un atbildību sabiedrības veselības aprūpē, kā arī apzināties farmaceita asistenta 
profesionālās ētikas nozīmi. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Sagatavot studentus optimālai ētiskai darbībai (rīcībai) izvēlētajā profesijā. 
2. Orientēties aksioloăijas pasaulē un vērtību specifikā medicīnā. 
3. Iepazīstināt ar Starptautisko farmaceitu ētikas kodeksu un Latvijas Farmaceitu ētikas kodeksu. 
4. Izprotoši pielietot dažādības viedokli ar ētisko vērtību palīdzību. 
5. Motivēt audzēkĦu  (studenta) prasmi sniegt un sasniegt , saskatīt dzīves un profesionālās darbības ētikas aspektus. 
6. Aktualizēt 20./21. gadsimta ētikas specifiku. 
7. Risināt problēmsituācijas medicīnas ētikā. 

 
Tēmas: 

1. Ētikas vispārējs apskats un kas ir ētika? Ētika, morāle, tikumība. Morāle, tās regulācija- heterenomā/ autonomā 
morāle. Morāles funkcijas .Kultūrvēsturisks ievads  paradumu un  tikumu veidošanā. 

2. Personības ētika. Cilvēks: pilnība, nepilnība. Gara pasaule. Garīgās vērtības.Ētiskās vērtības. Labais un Ĝaunais. 
Taisnīgais un patiesais. Pienākums un atbildība. CieĦa un gods. Mīlestība.Ētikas stili. Normatīvais. Utilitārais. 
Intuitīvais. Lojālais. Aristrokrātiskais. Piesardzīgais. Iejūtīgais. Vitālais. 
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3. Profesionālo ētisko kodeksu apskats. Medicīnā strādājošo (profesionālā orientācija), ētikas kodeksi. Rakstītās un 
nerakstītās tiesības un pienākumi. 

4. Argumentācija profesionālai jābūtībai. 
5. Biomedicīnas ētikas problēmas mūsdienās. ĀrpusėermeĦa grūtniecība. Eksperiments ar cilvēku. Klonēšana. 

Aborts. Eitenāzija. 
6. Profesionālā ētika un etiėete. Profesionālisma lietišėie aspekti. Saskarsmes optimums, izmantojot etiėeti. 

Biheiviorisms un ētika. 
7. Morālo situāciju analīze. Situācijas definējums (apraksts), kas ir ētikas problēmas. Rīcības variantu izvēle. Ētikas 

secinājumi. 
                                            
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  Studiju priekšmeta “Profesionālā ētika” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot 
vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
5. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
 

Izmantojamā literatūra: 
1. Bērklijs Dz. Traktāts par cilvēka izziĦas principiem. R.:, 1989. 
2. Hjūms.D. Pētījums par cilvēka sapratni. R., 1987. 
3. Kūle M. Filozofija. R.: , 1996. 1997. 1998.-3 izdevums. 
4. Lasmane S. Rietumeiropas ētika. No Sokrāta līdz postmodernismam. R., 1998. 
5. Lasmane S., Milts A., Rubenis A.. Ētika. R., 1992, 1995. 
6. Loks Dž. Esejas par cilvēka sapratni. R., 1977. 
7. Mamardašvilli M. ApziĦa un civilizācija. R., 1990. 
8. Milts A. Ētika. Personības un sabiedrības ētika. R., 2000. 
9. Milts A. Ētika. Kas ir ētika. R., 1999. 
10. Rubenis A. Ētika XX  gadsimtā. Praktiskā ētika. R., 1996. 
11. Rubenis A. Ētika XX  gadsimtā. Teorētiskā ētika. R., 1997.         
12. Rubene M.No tagadnes uz tagadni. R., 1995. 
13. Mackie I.L. Ethics. Inventig right and wrong. Penguin books, 1977. 
14. Medizin und Ethik. Stuttgart, 1994. 
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Studiju kursa nosaukums -   LatīĦu terminoloăija 
Studiju kursa vadītājs -             Maija Lagzdone, filologa , vācu valodas pasniedzēja kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –     2 KP    
Teorētisko nodarbību skaits –   52 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –       -  
Patstāvīgā darba apjoms -     28 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
Apgūt un pareizi lietot farmaceita darbam nepieciešamo latīĦu un grieėu cilmes leksiku, farmācijā lietojamo medicīnisko 
latīĦu valodas terminoloăiju. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   
Iemācīt studentiem: 

latīniski lasīt un rakstīt, 
apgūt latīĦu valodas praktisko gramatiku, 
apzināt un saprast vispārizglītojošos latīĦu izteicienus un parunas. 

 
Tēmas: 

1. Ievadlekcija. 
2. Fonētika. 
3. Medicīniskās un farmaceitiskās terminoloăijas veidojošie elementi. 
4. Darbības vārds. 
5. Lietvārds. 
6. Recepte. 
7. Īpašības vārds. 
8. Lietvārds. 
9. Īpašības vārds. 
10. Lietvārds. 
11. SkaitĜa vārds. 
12. Nelokāmās vārdu šėiras receptē. 
13. Saīsinājumi receptēs. 
14. LatīĦu izteicienu un parunu aktualitāte, veselīgu un saprātīgu dzīves uztveri veidojot. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:   
Studiju priekšmeta “LatīĦu terminoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma 
sadalījumu: 

Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
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Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra:   

1. Ērte V. Lingua latīna pro medicis.R.:LMA Valodu katedra, 1991.-1993. 
2. Latvijas ZāĜu grāmata. R.: SIA ZāĜu grāmata, 2002. 
3. Roba E. Lingua Latīna pharmazeutica. R.: Zvaigzne, 1977. 
4. Šulcs K. Fachlatein. Leipzig: Fachbuchverlag,1957. 
5. Cursus Latinus Medicinalis. Humbolta Universitātes autoru kolektīvs. Leipzig: VEB Verlag 

Enzyklopadie,1975. 
6. Einfuhrung in der Fachterminologie, Munchen, 1995. 
7. Schneider I. Lingua latina Medicinalis. Leipzig,  VEB Verlag Enzyklopadie, 1970. 
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Studiju kursa nosaukums -  Psiholoăijas pamati  
Studiju kursa vadītājs -  Agija Pāža, filologa, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja 
    kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –   2 KP    
Teorētisko nodarbību skaits – 52 stundas  
Praktisko nodarbību skaits –   - 
Patstāvīgā darba apjoms -   28 stundas 
  
Studiju priekšmeta mērėis: 

1. Zināšanu par psiholoăijas priekšmetu un metodēm sniegšana. Priekšstata par cilvēku kā integrētu bioloăisku, 
intelektuālu, emocionālu, sociālu esību izveidošana.  

2. Uz zināšanām balstītas veiksmīgas komunikācijas prasmes ar klientu / pacientu izveidošana. 
3. Atbildīga un pārliecinoša farmaceita asistenta darbības nodrošināšana farmaceitiskās aprūpes dalībnieku komandā. 

Uzdevumi:   
1. Sniegt zināšanas par psiholoăijas zinātnes uzdevumiem, pētniecības metodēm.   
2. Izveidot priekšstatu par cilvēka psihes darbību. 
3. Attīstīt studentu prasmi komunikācijas procesā adekvāti novērtēt klienta mentālo stāvokli, verbālo un neverbālo 

izturēšanos, vajadzību motivāciju. 
4. Sniegt zināšanas par galvenajiem konflikta cēloĦiem un to risināšanas taktiku. 
5. Sniegt zināšanas dinamiskajos procesos mazajās grupās, lai students apgūtu komandas darba principus. 

 
Tēmas: 

1. Psiholoăijas zinātnes veidošanās un uzdevumi tās pirmsākumos un mūsdienās. Psiholoăijas pētījumu metodes. 
2. Psihes veidošanās un attīstība. Apzinātais un neapzinātais. 
3. Sajūtas un uztvere. 
4. Zināšanas, atmiĦa un domāšana. Saprāts. 
5. Vajadzību motivācija un emocijas. Klienta vajadzību novērtēšana. 
6. Personība. Personības teorijas. Psihoterapijas skolas. Psihoterapijas metožu pielietošana praksē, komunicējot ar 

klientu / pacientu. 
7. Psiholoăiskie traucējumi, to izpausmes. Prasme komunicēt ar klientu / pacientu ar psiholoăiska rakstura uzvedības 

traucējumiem. 
8. Cilvēka attīstība. Attīstības posmi. Kognitīvās un emocionālās sfēras attīstība. Klienta / pacienta uzvedības 

novērtēšana, balstoties uz personības attīstības teorijām. 
9. Veselības psiholoăija. Stress un stresori. Stresa menedžmenta pamatprincipi darbā aptiekā saskarsmē ar klientu un 

darbā farmaceitiskās aprūpes komandā. 
10. Sociālā psiholoăija. Veiksmīgas komunikācijas ar klientu pamatprincipi. 
11. Organizāciju psiholoăija. Veiksmīga komandas darba aptiekā pamatprincipi. 
 

Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināri un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
Vērtēšanas kritēriji: Studiju priekšmeta “Psiholoăijas pamati” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot 
vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

   
  Izmantojamā literatūra: 

1. Borns L. Psiholoăija / L.Borns, N.Ruso. – Rīga : RaKa, 2001. 
2. Freids Z. “Piezīmes par psiholoăiju un seksualitāti ”, Rīga, 1994. 
3. Froms Ē. Mīlsetības māksla. R., Jumava, 2003. 
4. Ginsbergs D. “Bēdas, vainas izjūta, dusmas”, Rīgā, 1996. 
5. Hodžsone Dž. Līdzvērtīgs sarunu partneris. SIA „BA Turība” 
6. Jungs K.G. “Dvēseles pasaule”, Rīga, 1994. 
7. Jungs K.G. “Psiholoăiskie tipi ”, Rīga, 1996. 
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8. Kons I. “Es atklāšana”, Rīga, 1982. 
9. Lasmane S., .Milts A., Rubenis A. “Ētika”, Rīga, 1993. 
10. Latiševs “Lietišėas sarunas. Lietišėi kontakti ”, Rīga, 1995. 
11. Omārova S. “Cilvēks runā ar cilvēku”, “Cilvēks dzīvo grupā”, Rīga, „Kamene”, 1996. 
12. OzoliĦa Nucho A., M.Vidnere Stress : tā pārvarēšana un profilakse – Rīga : Biznesa partneri, 2004. 
13. ReĦăe V.Psiholoăija. Personības psiholoăija. R., Zvaigzne ABC, 2000. 
14. ReĦăe V. Psiholoăija : personības psiholoăiskās teorijas. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. 
15. Vorobjovs A. “Psiholoăija” Rīga, 1994. 
16. Vorobjovs A. “Psiholoăija vēsture ”, Rīga 1995. 
17. Psiholoăija Ăimenei un Skolai. – Rīga : HROFT, 2004-2006. 
18. Psiholoăija Mums. – Rīga : Juristu Ăilde, 2003-2006. 
19. Psiholoăijas Pasaule. – Rīga : Daro Cēsis, 2003-2006. 
20. Aptiekāra Padoms 
21. Materia Medica 
22. Квинн В.Н. Прикладная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. 
23. Кочюнас Р. Психотерапевтические группы : теория и практика. – Москва : Академический Проект, 

2000. 
24. Психология человека от рождения до смерти / под. ред. А.А.Реана. – Москва : Олма Пресс, 2001. 
25. Теории личности психологов Америки и Западной Европы, Москва, 1996. 
26. Яспер И. Общая психопатология. Москва, 1996. 
27. Clegg Brian. Capturing customers hearts. Great Britain, 2000. 
28. Stephan C.W., Stephan W.G. Two Social Psychologies. New-York, 199. 
29. www.apeirons.lv 
30. Pro Quest datu bāzes: 

• ABI/INFORM Trade & Industry. (Informācija par periodiskajiem izdevumiem 
kopš 1971.gada. Atrodami pilni teksti un fragmenti par psiholoăijas tēmām: 
psiholoăiju un uzvedību, sieviešu un vīriešu psiholoăiju, psihoterapiju, 
jauniešu psiholoăiju u.c.). 

• Pro Quest Medical Library. (Informācija par psiholoăijas tēmu no medicīniskā 
aspekta. Daudzi raksti ir veltīti psihoterapijai. 434 žurnāliem pieejami rakstu 
pilnie teksti). 

31. Citi interneta resursi psiholoăijas zinātnē: 
• http://www.unesco.org/shs/shsdc/journals/psychology.html 
• http://lib.polyu.edu.hk/electdb/ej_alpha.html 
• http://www.digitalbookindex.com/search001a.htm 
• http://www.psywww.com/ 
• http://www.dialogical.net/psychology/index.html 
Studiju kursa nosaukums Filosofija 

Studiju kursa vadītājs              Jānis Pavlovskis,  filozofijas maăistrs 
Kredītpunktu skaits-            1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits  24 stundas 
Praktisko nodarbību skaits    -  
Patstāvīgā darba apjoms  16 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis : 

                  Analizēt filosofijas vēstures atziĦas. 
                  Veidot cilvēka domāšanas ideju. 
                  Sasniegt dzīves un medicīnas savstarpējās vienotības principu. 

 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Skaidrot, analizēt cilvēces domāšanas vēstures specifiku un īpatnības. 
2. Medicīnas zinātnē saskatīt refleksijas nepieciešamību. 
3. Motivēt topošo mediėi profesionalitātē. 
4. Veidot kritiskus argumentus un iebildumus dzīves situācijās 
5. Palīdzēt noskaidrot civilizācijas un kultūras īpatnības personības tapšanā. 
6. Reflektēt publiskajā un privātajā dzīvē.    
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Tēmas: 
1. Kas ir filosofija? 
2.ApziĦas un izziĦas izpratne Jauno laiku empīrisma filosofijā.  
3. Apgaismība. Jauno laiku vēstures filosofija.  
4. Klasiskās vācu filosofijas attīstība pēc I.Kanta.  
5. Pozitīvisms. 
6.Dzīves filosofija. 
7. Pragmatisms. 
8 Fenomenoloăija. 
9.Eksistenciālisms. 
10.Futuroloăija. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  Studiju priekšmeta “Filosofija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu 
vērtējuma sadalījumu: 

1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
5. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

  
    Izmantojamā literatūra:  
I  Klasiėu darbu tulkojumi: 

1. Aristotelis. Poētika. R.,1959. 
2. Aristotelis. Nikomaha ētika. R., 1985. 
3. Bēkons F. Jaunais Organons. R., 1989. 
4. Bērklijs Dž. Traktāts par cilvēka izziĦas principiem. Trīs sarunas starp Hilasu un Filonusu. 

R.,1988. 
5. Dekarts R. Pārruna par metodi. R., 1978. 
6. Eliade M. Mīts par mūžīgo atgriešanos. R., 1995. 
7. Feierbahs L. Kristietības būtība. Nākotnes filozofijas pamati. R., 1983.,1991. 
8. Fihte J.G. Cilvēka sūtība. Par cilvēka lielumu. R.,1991. 
9. Freids Z. Psihoanalīzes nozīme un vēsture.  R.,1994. 
10. Freids Z. Totēms un tabu. R., 1995. 
11. Fuko M. Patiesība, vara, patība. R., 1995. 
12. Heidegers M. MalkasceĜi. R., 1998. 
13. Herders J.G. Darbu izlase. R., 1995. 
14. Hāgelis G.V.F. Filozofijas zinātĦu enciklopēdija. R., 1981. 
15. Hjūms D. Pētījums par cilvēka sapratni. R., 1987. 
16. Jungs K.G. Dvēseles pasaule.  R., 1994. 
17. Jungs K.G. Psiholoăiskie tipi. R., 1993., 1996. 
18. Kampanella T. Saules pilsēta. R., 1980. 
19. Kants I. Tīrā prāta kritika. R., 1931 (1.sēj.) 1934 (2.sēj.), 2001. 
20. Kants I. Praktiskā prāta kritika. R., 1988. 
21. Kants I. Prolegomeni. R., 1990. 
22. Kasīrers E. Eseja par cilvēka sapratni. R., 1997. 
23. Laodzi. Sacerējums par Dao un De (Daodzin). R., 1986. 
24. Loks Dz. Eseja par cilveka sapratni. R., 1977. 
25. Maritēns Ž. Mākslinieku atbildība. R., 1994. 
26. MonteĦs M. Esejas. Fragmenti no I un II sējuma.  R., 1981. 



 51  

27. MonteĦs M. Esejas. Fragmenti no II un III sējuma. R., 1984. 
28. Monteskjē Š. Persiešu vēstules. R., 1990. 
29. Nīcše F. Tā runāja Zaratustra. R., 1939., 1989. 
30. Ortega I Gasets H. Mīlestība un gudrība. R., 1995. 
31. Platons. Sokrāta prāva. R., 1997. 
32. Platons. Mensons. Dzīres. R., 1980. 
33. Platons. Valsts. R., 1980. 
34. Roterdamas Erasms. MuĜėības slavinājums. R.1959., 1985. 
35. Seneka L.A. Vēstules Lucēlijam par ētiku. R., 1996. 
36. Spinoza B. Ētika. R., 1998. 
37. Špenglers O. Cilvēks un tehnika. Apcere dzīves filozofijai. R., 1933. 
38. Vitgenšteins L. Filozofiskie pētījumi.  R.,1997. 

    
    II Antoloăijas, vārdnīcas, enciklopēdijas, tulkoto rakstu krājumi. 

1. Agrā Renesanse. R., 1981. 
2. Ideju vēsture Latvijā. R., 1995. 
3. Indiešu literatūra. Vissenākais posms. R., 1985. 
4. Kultūra. Teksts. Zīme. (Tartu- Maskavas semiotiskā skola). R., 1993. 
5. Upuris: reliăija, zinātne, filozofija, kristīgā prakse. R., 1995. 
6. Classics of Western Philosophy. Ed. By. S.Cahn. Indianapolis, 1977, 1989. 
7. Dictinary of Philosophy . Ed. By D.D.Runes. New York, 1960. 
8. Dictinary of Philosophy . Ed. Consultants A.Flew.  New York., 1979, 1984. 

 
  III Mācību literatūra: 
                                 1. M.Kūle., R.Kūlis. Filozofija. R., 1996., 1997., 1998. 
                                 2. Filozofijas atlants, attēli un teksti. R., 1999. 
 

Studiju kursa nosaukums -   Pētniecības pamati 
Studiju kursa vadītājs -            Ligita KalniĦa, provizora kvalifikācija  
Kredītpunktu skaits –    1 KP    
Teorētisko nodarbību skaits – 22 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -   18 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
Izveidot priekšstatu par pētniecības nozīmi farmaceitiskās prakses attīstībā. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

Iepazīstināt ar pētniecības metodēm, praktiskajām izmantošanas iespējām, 
Sniegt zināšanas par datu apkopošanu, izvērtēšanu un analīzi. 
Prast pielietot apgūtās zināšanas pētniecības darba izstrādē. 

Tēmas: 
1. Pētniecības attīstība farmācijas nozarē Latvijā un pasaulē. 
2. Ētikas principi pētniecībā. 
3. Pētījuma izstrāde. 
4. Pētniecības metodes un iegūtās informācijas datu analīze. 
5. Dalībnieku izvēle un informācijas iegūšanas metodes un pārbaudes tehnika. 
6. Pētījuma rezultāti, iegūto datu analīze, izskaidrošana, secinājumi. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu uzdevumi, 
sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:   
Studiju priekšmeta “Pētniecības pamati” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma 
sadalījumu: 
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Mutiska ieskaite – pētījuma aizstāvēšana - studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
30%).  

Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra:   
1. Lasmanis A.  Pedagoăijas un psiholoăijas pētījumu plānošana un norise. R.:SIA Mācību apgāds NT, 1999. 
2. Lasmanis A. Datu ieguves apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un psiholoăijas pētījumos. R.:SIA Mācību apgāds 

NT, 1999.  
3. Sabiedrības veselības un māszinību teorijas. LMA  lekciju materiāls.2004. 
4. Sīle V. Medicīnas ētika. R.:Zvaigzne, 1999.  
5. Vorobjovs A.  Vispārīgā psiholoăija. R.: SIA Izglītības soĜi, 2000. 
6. Bastford L., Slevin 0. Theory and Practise of Nursing. Champion Press, Edinburg,1995. 
 
 
 
 
 

Studiju kursa nosaukums -   Anatomija un fizioloăija 
Studiju kursa vadītājs -            Maira Vīksna, māsas grāds 
Kredītpunktu skaits –    3 KP    
Teorētisko nodarbību skaits –  56 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    40 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    24 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
Iemācīties un izprast cilvēka anatomiju un fizioloăiju. Noskaidrot dzīvības procesu nodrošinošos regulācijas mehānismus, 
saistot orgānu uzbūvi ar funkciju. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Izzināt dzīvības procesu norisi organismā kā vienotā veselā. 
2. Apgūt likumsakarības, pēc kurām norisinās dzīvības procesi vesela cilvēka organismā. 
3. Radīt audzēkĦos priekšstatu par ārstniecisko vielu ietekmi uz organisma fizioloăiskajiem procesiem. 
4. Apgūt likumus, pēc kuriem tiek uzturēta nemainīga iekšējā vide, kā arī organisma pielāgošanās mainīgai ārējai 

videi. 
5. Apgūstot studiju programmu attīstīt medicīnisko domāšanu. 

 
Tēmas: 

1. Anatomijas un fizioloăijas raksturojums un šo zinātĦu nozīme un loma farmaceita specialitātē. 
2. Jēdziens par orgāniem un orgānu sistēmām. Šūnas un audi, to uzbūve un raksturojums. 
3. Organisms kā vienots vesels. 
4. Skelets. Skeleta nozīme. Skeleta uzbūve. 
5. Rumpja skelets. 
6. Augšējo un apakšējo ekstremitāšu skelets. 
7. Galvas skelets. 
8. Mioloăija. Gludā un šėērsvītrotā muskulatūra. 
9. Skeleta muskuĜi. 
10. Asinis. Asinsrades orgāni. 
11. Limfatiskā sistēma. 
12. Sirds un asinsrites sistēma. 
13. Asinsvadi- artērijas, vēnas, kapilāri. To uzbūve un funkcijas. 
14. Elpošanas orgānu sistēma. Tās uzbūve un funkcijas. 
15. Gremošanas orgānu sistēma. 
16. Norises gremošanas kanālā. 
17. Uroăenitālā sistēma. Izvadprocesi. 
18. Metabolisms. 
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19. Termoregulācija. 
20. Endokrīnā sistēma. 
21. Centrālā nervu sistēma. 
22. Sensorā sistēma. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru un praktisko nodarbību apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtots eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  Studiju priekšmeta “Anatomija un fizioloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Mutisks eksāmens (ar demonstrāciju) studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%).  
Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
 
Izmantojamā literatūra: 
1. Apinis P. Cilvēks. R.: SIA „Nacionālais medicīnas apgāds”, SIA „Apgāds JāĦa sēta”, 1998. 
2. Dālmane, KoroĜova. Histoloăija. R.: Zvaigzne,  2001. 
3. Eglīte K. Anatomija. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2004 
4. Kalbergs V. Cilvēka anatomija I, II daĜa. R.: 1971. 
5. Schmidt R. F. and Theros B.Jany- Human Physiology. R., 1990. 
6. Valtners A. Cilvēka fizioloăija. R.: Zvaigzne,1986. 
7. Valtners A. Normālā fizioloăija, R.: Zvaigzne,1984. 
8. Vorobjova E. Anatomija un fizioloăija, R.: Zvaigzne,1987. 
9. Voskis H., Timmermanis V., Mansone A. Topogrāfiskā anatomija. R.: Zvaigzne, 2000. 
10. www.liss.lv/anatom/ 
11. www.mensfag.com/lv/veselība/uzbuve/ 
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Studiju kursa nosaukums - Mikrobioloăija  
Studiju kursa vadītājs -      Velga Bunne,   biologa, bioloăijas un  ėīmijas pasniedzēja kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –          1 KP    
Teorētisko nodarbību skaits – 26 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -   14 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 

Sniegt zināšanas par mikroorganismu lomu ārējā vidē un cilvēka organismā, par 
infekcijas procesu organismā kā reakciju uz patogēno izsaucēju, par profilakses 
nozīmi infekciju likvidēšanā, par biežāk sastopamo infekciju diagnostiku. 

 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   
Iepazīstināt ar: 

1. mikrobioloăijas pamatiem, maksimāli tos tuvinot praktiskai medicīnai un farmaceita specialitātei; 
2. cilvēkam patogēnajiem mikroorganismiem, to lomu ārējā vidē un cilvēka organismā; 
3. aizsargmehānismiem pret patogēnajiem mikroorganismiem( imunitāti, alerăiskajām reakcijām, vakcīnām, 

serumiem, pretmikrobu preparātiem)    

 
Tēmas: 

1. Mikrobioloăijas priekšmeta vēsturisks apskats. Medicīniskās mikrobioloăijas nozares. 
2. Mikroorganismu klasifikācija. Eikariotu, prokariotu, vīrusu valsts. 
3. Baktēriju morfoloăija. 
4. Aktinomicetes- morfoloăiskās un bioloăiskās īpašības. Patogēnās sugas. Mikobaktēriju raksturojums. Patogēnās 

sugas. 
5. Spirohetu morfoloăiskais raksturojums. Patogēnās sugas. Riketsiju morfoloăiskās, bioloăiskās īpašības. Cilvēkam 

patogēnās sugas. Hlamīdijas, morfoloăiskais raksturojums. Patogēnās sugas. 
6. Sēnīšu morfoloăiskās un bioloăiskās īpašības. Patogēnās sugas. Ādas, ādas derivātu sēnīšu slimības. RNS un DNS 

saturošo vīrusu morfoloăiskās un bioloăiskās īpašības, to raksturojums. Vīrusu izsauktās slimības. 
7. Mikroorganismu fizioloăija. Mikrobu šūnu ėīmiskais sastāvs. Mikroorganismu barošanās, elpošana, augšana. 
8. Mikroorganismu bioėīmiskās īpašības, šūnu kultivēšana, barotnes. Fermenti. Mikrobu toksīni, to patogēnā un 

praktiskā nozīme. Apkārtējās vides faktoru ietekme uz mikroorganismiem- ėīmiskie, fizikālie, bioloăiskie. 
9. Mikrobu izplatīta dabā. Augsnes, H2O, gaisa mikroflora. Jaundzimušā un vesela cilvēka mikroflora. 
10. Mikroorganismu un makroorganismu savstarpējā mijiedarbība. Infekcija, infekcijas process, infekcijas slimība. 

Infekciju slimību ierosinātāju raksturs, izplatības ceĜi. Infekcijas slimības formas, periodi. 
11. Imunitāte. Imunitātes veidi. Organisma dabiskās aizsardzības mehānisms. Šūnu imunitāte. Fagocitoze. 

Nespecifiskie humorālās aizsardzības faktori. 
12. Specifiskā humorālā imunitāte. Antigēns, antivielas. Specifiskā imunprofilakse. Vakcīnas, imunserumi. 
13. Organisma hiperjūtīgums. Alergēni. Alerăiskās reakcijas izpausmes veidi. Anafilaktiskais šoks. 

 
 
 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  Studiju priekšmeta “Mikrobioloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%).  
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
5. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
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Izmantojamā literatūra: 
1. Gusevs M., Milejeva L. Mikrobioloăija. R.: Zvaigzne, 1982. 
2. Mazjānis I., Tirāns E. Infekcijas slimību rokasgrāmata. Autoru izdevums, 1997. 
3. PurviĦš I. Praktiskā farmakoloăija.  R.: Medicīnas informācijas centrs, 1994. 
4. Sutins I., Fins G. Medicīniskā mikrobioloăija. R.: Liesma, 1965. 
5. Murray P.R., Baron E.J., Pfaller M.A., Tenover F.C., Yolken R.H. Manual of Clinical Microbiology, ASM Press, 1995 
6. Webster R.G., Granoff A. Encyclopedia of Virology vol.1,2,3, Academic Press, 1994. 
7. Zuckerman A.J., Banatvala J.E., Pattison J.R. Principles and practice of clinical virology, John Wiley&Sons, 1994. 
8. Черкес Ф., Богоялевская Л., Бульская Н. Микробиология. Москва: Медицина, 1986. 
9.   Пяткин К., Кривощин И. Микробиология. Москва: Медицина, 1986. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studiju kursa nosaukums -   Botānika 
Studiju kursa vadītājs -            Ligita KalniĦa,  provizora kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    3 KP    
Teorētisko nodarbību skaits –  40 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    40 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    40 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 

 Sniegt studentiem apkopojošas zināšanas par dzīvo būtĦu klasifikāciju, par šūnu, 
audiem, augu morfoloăiju, sistemātiku, dabas aizsardzību, nodrošinot 
nepieciešamās zināšanas farmaceitisko mācību priekšmetu studēšanai. 

 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Apgūt dzīvo būtĦu klasifikāciju, galvenos botānikas pamatjēdzienus. 
2. Apgūt augu morfoloăiskās uzbūves pamatelementus. 
3. Apgūt augu sistemātikas pamatprincipus, nomenklatūru. 
4. Pazīt ārstniecības augus, zināt to nosaukumus. 
5. Sagatavot studentus farmakognozijas kursa apguvei. 
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Tēmas: 

1. Dzīvo būtĦu klasifikācija. Galvenie botānikas pamatjēdzieni. Šūna. Audi.  
2. Augu morfoloăija. Sakne. Vasa. 
3. Lapa. 
4. Augu vairošanās. Augu reproduktīvie orgāni. Zieds. Sēklas. AugĜi. 
5. Sēnes. 
6. Augu sistemātika. Taksoni. 
7. Zemākie augi. AĜăes. Ėērpji. 
8. Augstākie augi. Sūnas. Paparžveidīgie (papardes, staipekĦi, kosas). 
9. Sēklaugi. KailsēkĜi. 
10. SegsēkĜi. ViendīgĜlapji, divdīgĜlapji.  
11. SegsēkĜu raksturojums pa dzimtām. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
  Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:     Studiju priekšmeta “Botānika” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu 
vērtējuma sadalījumu: 

1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
2. Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra:  

1. Bioloăijas rokasgrāmata. R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
2. Beiliss D. Bioloăijas mācību grāmata un patstāvīgie darbi bioloăijā. 
      R.: Zvaigzne ABC,1999. 
3. Keirāns K. Iepazīsim Latvijas augus. R.: Zvaigzne, 1993,1994. 
4. Koki un krūmi Latvijas mežos un ārēs. R., V.elements, 2002. 
5. Latvijas sarkanā grāmata. R.: LU Bioloăijas institūts, 2003. 
6. Madera  S. Bioloăija.1,2,3 daĜa. R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
7. Mežs veselībai un  uzturam. R.: Avots, 2003 
8. Rubīne H., Īriste V. Ārstniecības augu vākšana. R.: Zvaigzne,1999. 
9. Rubīne H, .EniĦa V .Ārstniecības augi. R.: Zvaigzne ABC, 2004. 
10. Stokleja K.  Ilustrētā bioloăijas vārdnīca. R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
11. Doctus. R., 2000.-2006. 
12. Materia Medica. R., 1994.-2006. 
13. Ragažinskiene O. Botany.  Commision of the European Communities. Leonardo da Vinci 

programme.Kaunas :Technologija, 2001. 
14. В.С.Долгачева, Е.М.Алексахина. Ботаника. Москва: Асаdemia, 2003. 
15. Растения. Полная энциклопедия. Москва: Эксмо, 2004. 
16. Фармация. Москва.2000.-2006. 
17. www.farmacija-mic.lv 
18. www.health.net/asp/templates/ 
19. www.mic.lv 
20. www.blueplantbiomes.org/ 
21. www.healingintent.com/ 
22. www.allnatural.net/herbpages/ 
23. www.magic-plants.com/plant_ 
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Studiju kursa nosaukums -   Informācijas tehnoloăijas farmācijā 
Studiju kursa vadītājs -             InāraKantāne, sociālo zinātĦu maăistrs  ekonomikā 
Kredītpunktu skaits –     2 KP    
Teorētisko nodarbību skaits –   20 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –     32 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -     28 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
Sniegt  studentiem zināšanas par biežāk aptiekās un farmaceitiskajās kompānijās ikdienā lietotajiem datoriem un 
programmām. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Apgūt informācijas un komunikāciju tehnoloăiju pamatjēdzienus. 
2. Iegūt daudzveidīgu mācību darba pieredzi, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloăijas. 
3. Iegūt priekšstatu par informācijas un komunikāciju tehnoloăiju straujajiem attīstības tempiem, izprotot to nozīmi 

sabiedrības attīstībā.  
4. Veidot paradumu strādāt veselīgā darba vidē un apgūt paĦēmienus, kurus veicot var samazināt vai izvairīties no 

veselības traucējumiem darbā pie datora. 

 
Tēmas: 

1. Informācija, informācijas nesēji, informācijas procesi. 
2. Datora programmvadības princips. Programmatūras raksturojums. 
3. Datora svarīgākās ierīces, funkcijas, datu ievades tehnika, izvadierīces. 
4. Ergonomika un drošības tehnikas noteikumi. 
5. Operētājsistēma WINDOVS. Funkcijas, logi un darbības ar tiem. 
6. Informācijas glabāšanas organizācija. Informācijas aplūkošana. 
7. Pamatdarbības ar failiem. Jaunas mapes, faila veidošana. 
8. Tekstu apstrāde ar datoru. Teksta noformēšanas pamatelementi. 
9. Teksta rediăēšana. Dzēšana. Kopēšana. Iestarpināšana. 
10. Simbolu un zīmējumu ievietošana. Tabulācijas zīmju izmantošana 
11. Tabulu veidošana un noformēšana, tabulu procesori. Aprēėinu tabulas veidošana, tabulas noformēšana. Datu 

kārtošana. 
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12. Diagrammu veidošana,  funkciju izmantošana. 
13. Office 2000, XP programmu paketes, to salīdzinājums.  
14. Iepazīšanās ar elektronisko tabulu programmu PowerPoint XP iespējām. 
15. Datu bāzes vadības sistēmas. 
16. Datu bāzes: DataStar, DIALOG, HealthNet, Medline, NHS, UK Healthlink. 
17. Datortīklu raksturojums un veidi. Lokālie un globālie tīkli. Informācijas meklēšana. Elektroniskais pasts, darbs ar 

to. Multivides sistēmas. 
18. Dažādas aptiekā lietotās datorprogrammas, to salīdzinājums. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:   
Studiju priekšmeta “Informācijas tehnoloăijas farmācijā” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Mutiska ieskaite - demonstrācija studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%).  
2. Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 

 
Izmantojamā literatūra:  

1. Augucēvičs J.,  Ozols J., Treiguts E. Praktiskie uzdevumi datorzinībās un risinājumi. Interneta rokasgrāmata. R.: 
SIA Nordik, 1998. 

2. Nāgelis J.  Microsoft Accesss 97 ikvienam. R.:  Datorzinību centrs, 1998, 2000 
3. NarĦicka S., Vēzis V. MS Exel 97 ikvienam. R.: Datorzinību centrs, 1999. 
4. Simonovičs S.V., Jevsejevs G.A., Aleksejevs A.G. Datorgrafika. R.: Kamene, 2001. 
5. Sataki K. Microsoft Word 97 ikvienam.  R.: Datorzinību centrs, 1998. 
6. SkrastiĦš S. Lietišėā informātika. 1.daĜa. R.:  Pētergailis, 1998. 
7. SkrastiĦš S. Lietišėā informātika. 2.daĜa.  R.: Pētergailis, 1999. 
8. „E-pasaule”. 2000.-2006. 
9. http://www.liis.lv/mspamati/ 
10. http://www.liis.lv/dz_pamatsk/ 
11. Ievads informātikā. Datorizēts kurss. http://www.liis.lv/dik/home.htm 
12. http://www.liis.lv/webgramata/ 
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Studiju kursa nosaukums -  Higiēna un veselības mācība  
Studiju kursa vadītājs -           Velga Bunne,     biologa, bioloăijas un ėīmijas pasniedzēja 
     kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –   1 KP    
Teorētisko nodarbību skaits – 22 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –   8 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -   10 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
 Sniegt zināšanas par svarīgākajiem higiēnas uzdevumiem, apkārtējās vides faktoru ietekmi uz cilvēku un tā organismu, 
apkārtējās vides uzlabošanas iespējām,   cilvēku veselības saglabāšanu, nostiprināšanu, veselīga dzīves veida 
pamatprincipiem, darba spēju nodrošināšanu.    
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Iepazīstināt ar higiēnas nozarēm, valsts standartiem komunālajā higiēnā. 
2. Iepazīstināt ar aptieku higiēnas uzdevumiem, aptieku arodkaitīgumu, profilaktiskajiem pasākumiem farmaceitu 

veselības stāvokĜa saglabāšanā, darbaspēju paaugstināšanā, pasākumiem optimālu sanitāri higiēnisko apstākĜu 
nodrošināšanā. 

3. Galveno vērību pievērst profilaktisko pasākumu nozīmei veselības saglabāšanā, sniegt izpratni par veselīgu dzīves 
veidu. 

 
Tēmas: 

1. Higiēnas priekšmets, vēstures dati, higiēnas nozares un izmeklēšanas metodes. 
2. Komunālā higiēna: 

a. Gaisa higiēna. 
b. Ūdens higiēna. 
c. Augsnes higiēna. 
d. Apdzīvoto vietu un dzīvokĜu higiēna. 

3. Uztura higiēna. 
4. Personīgā higiēna. 
5. Darba higiēna (aptieku higiēna). 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  Studiju priekšmeta “Higiēna un veselības mācība” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma 
skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 
1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
2. Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
6. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
 
Izmantojamā literatūra:  

1. Audere A., Avots A., BērziĦa A., Lindberga Z. Higiēna. R.: Zvaigzne, 1986. 
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2. Aulika B. Farmācijas higiēna. R.: Zvaigzne, 1991. 
3. Aulika B. Uztura higiēna.R.: AML/RSU Darba un vides veselības institūts, 2001. 
4. Darba drošība. R.: Labklājības ministrija, 2003. 
5. Darba higiēna. R.: Labklājības ministrija, 2003. 
6. Lindberga Z. Higiēna. R.: Zvaigzne, 1994. 
7. Miške I., Brutāne D. Dzīvības elementi.R.: Nordik, 2004 
8. Polloks S.Ekoloăija. R.:Zvaigzne ABC, 2000. 
9.  ZariĦš Z., Neimane L. Uztura mācība.R.:  apgāds”Rasa ABC”,2002. 
10. Žihare L. Uztura mācība. R.: Zvaigzne, 1975. 
11. Žilevica A. Nozokomiālās infekcija. R.: LU Medicīnas fakultāte, 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa nosaukums - Pirmā palīdzība  
Studiju kursa vadītājs -      Velga Bunne,  biologa, bioloăijas un ėīmijas pasniedzēja kvalifikācija 
                                            Ingolfs Jānis Žukovskis, ārsta kvalifikācija, habilitēts medicīnas 
            doktors 
Kredītpunktu skaits –   1 KP    
Teorētisko nodarbību skaits –14 stundas 
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Praktisko nodarbību skaits –   16 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -   10 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
Iemācīt orientēties neatliekamajās situācijās, novērtēt dzīvībai svarīgos klīniskos simptomus un sniegt pirmo palīdzību 
nelaimes gadījumos. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   
Iepazīstināt audzēkĦus ar: 
1. Pirmās  palīdzības sniegšanas principiem un nozīmi. 
2. Galvenajiem medicīniskās aseptikas un antiseptikas veidiem, ar pārsēju un imobilizācijas veidiem sniedzot neatliekamo 
palīdzību, apgūt to pielietošanu. 
3. Medikamentu ievadīšanas veidiem, praktiski apgūt zāĜu parenterālās ievadīšanas tehniku  i/m un sub/cut. 

 
Tēmas: 
1. Pirmās palīdzības vispārīgie jēdzieni, nozīme un palīdzības sniegšanas principi. 
2. Brūces. AsiĦošana. Pirmā palīdzība dažādu brūču gadījumos un asiĦošanas gadījumos. 
3. Termiskie bojājumi. Pirmā palīdzība pie dažādas pakāpes apdegumiem, apsaldējumiem, atdzišanas. 
4. Dzīvības un nāves pazīmes. 
5. Traumas . Pirmā palīdzība dažādu traumu gadījumos. 
6. Mīksto audu bojājumi, pirmā  palīdzība. 
7. Pirmās palīdzības principi pēkšĦas saslimšanas, nelaimes gadījumos un saindēšanās gadījumos. 
8. Dezinfekcija, sterilizācija. LīdzekĜi, kas iedarbojas uz asinsriti un elpošanu. Tīrošo un medikamentozo klizmu aprīkojums 
un veikšanas tehnika. 
9. Medikamentu enterālā un parenterālā ievadīšana. 
10. Vitālie dati{sirds frekvence, asinsspiediens, elpošanas biežums, temperatūra}, to noteikšanas tehnika. 
11. Mīksto pārsēju uzlikšanas tehnika. 
12. Cietie pārsēji, to veidi. Pirmā palīdzība lūzumu gadījumos. 
13. ABC algoritms. Mākslīgā plaušu ventilācija un ārējā sirds masāža. 
14. Pirmā palīdzība slīkšanas un elektrotraumu gadījumā. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko darbu apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Studiju priekšmeta “Pirmā palīdzība” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 
1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
2. Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
6. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
 
Izmantojamā literatūra:   

1. Bujanovs V. “Pirmā medicīniskā palīdzība”, Rīga, Zvaigzne, 1982. 
2. Kazia M.”Desmurăija”,Rīga, VAM, 1991. 
3. Lazovskis I., SiliĦš I. “Iekšėīgās slimības”, Rīga, Zvaigzne, 1977. 
4. Madrevica I., .KrieviĦš D. “Ko darīt?” Labklājības ministrija, KMC, 1996. 
5. “ Medicīniskās izziĦas”, Pēterburga, 1995. 
6. „Pirmā palīdzība. Veselības bibliotēka”Rīga, Jumava,2002. 
7. “Pirmā palīdzība praksē”, Rīga,  Zvaigzne ABC, 1997. 
8. “Pirmās palīdzības apmācības sistēma Latvijā “,  Rīga, Katastrofu medicīnas centrs, 1996. 
9. “Neatliekamā palīdzība. Traumas”,  D.KrieviĦa redakcijā, Rīga,NMPC, 2001. 
10. “Neatliekamā palīdzība. Atdzīvināšana”, D.KrieviĦa redakcijā, Rīga,NMPC, 2003. 
11. Volkolakovs J., Laiše A. “Vispārīgā ėirurăija”, Rīga, Zvaigzne, 1977. 
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Studiju kursa nosaukums -  Veselības aprūpes preču zinības  
Studiju kursa vadītājs -            Ruta Kidika, bioėīmiėa kvalifikācija, dabas zinātĦu maăistrs ėīmijā 
Kredītpunktu skaits –    2 KP    
Teorētisko nodarbību skaits –  28 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    20 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    32 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
Izveidot profesionāli kompetentu attieksmi aptiekas kā biznesa struktūras un veselības aprūpes iestādes interešu 
saskaĦošanai, lai nodrošinātu aptiekas rentabilitāti un klientu pieprasījuma labu nodrošināšanu. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   
1. Apgūt pastāvošo kārtību preču sortimenta nodrošināšanai aptiekā. 
2. Izprast mārketinga pamatprincipus un iemācīties tos izmantot aptiekas darbā. 
3. Detalizēti iepazīties ar aktuālajām farmaceitiski- medicīnisko preču grupām, jaunākajiem piedāvājumiem tirgū un klientu 
pieprasījuma tendencēm. 
4. Iemācīties izmantot dažādus informācijas avotus pašizglītošanai un klientu izglītošanai, apgūstot un popularizējot jaunāko 
medicīnas preču sortimentu.   

 
Tēmas: 

1. Medicīnisko preču sortimenta nodrošināšana. 
2. Medicīnisko preču aprite zāĜu lieltirgotavā un aptiekā. 
3. Pirmās nepieciešamības medicīnas preces. 
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4. Ăimenes plānošanai un STS profilaksei paredzētās medicīnas preces. 
5. Ārstnieciskais uzturs un uztura bagātinātāji kā medicīnas prece. 
6. Optikas preces.  
7. ZāĜu aktīvās vielas aptiekā. 
8. Medicīniskā aparatūra. 
9. Medicīniskais apăērbs. 
10. Homeopātiskās zāles aptiekas preču sortimentā. 
11. Veterinārijā izmantojamās medicīniskās preces to tirdzniecības noteikumi aptiekā. 
12. Preču pārdošanas process aptiekā. Darbs ar kases aparātu. Aptieku datorprogrammas. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  Studiju priekšmeta “Veselības aprūpes preču zinības” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma 
skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 
1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
2.  Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
6. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
 
 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Praude V., BeĜčikovs J. Mārketings. R.:  Vaidelote, 1999. 
2. Vinkelmanis H.I. Homeopātiskā mājas aptieciĦa. R.: 2000 
3. Zavadskis M. Pārdošanas meistarība. R.: Jumava, 2004. 
4. Kontracepcijas līdzekĜu katalogs. R.: 1999. 
5. Medicīnas preču ražotājfirmu katalogi. 
6. Rīga,:MIC, Materia Medica.  
7. Kapočiene E., Ulbak E., Petersen K.H. Pharmaceutical Care. Kaunas: Technologija, 2001. 
8. Синельников В. Гомеопатия доктора Синельникова. Москва: ЦЭНТРПОЛИГРАФ, 2006. 
9. http://www.vm.gov.lv/  
10. http://www.likumi.lv  
11. http://www.farmacija-mic.lv/  
12. http://www.farminsp.gov.lv/default.htm  
13. http://www.zca.gov.lv/default.html 
14. http://www.voava.gov.lv/lat/veseliba/Kompensejamaszales/ 
15. http://www.vza.gov.lv/index.html 
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Studiju kursa nosaukums -  Ėīmija (Vispārīgā un neorganiskā, organiskā) 
Studiju kursa vadītājs -        Ruta Kidika, bioėīmiėa kvalifikācija, dabas zinātĦu  maăistrs ėīmijā  
Kredītpunktu skaits –   2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits – 34 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –   36 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -   10 stundas 
  
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
1. Sniegt studentiem pamatzināšanas vielas uzbūvē un ėīmisko reakciju norisē. 
2. Izveidot teorētisko pamatu zāĜu vielu farmakoloăisko īpašību izpratnei saistībā ar to ėīmiskajām īpašībām.  
3.  Sniegt zināšanas par neorganisko un organisko vielu īpašībām un saistību ar dzīva  organisma funkcijām un to 

izmantošanu farmācijā. 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Iepazīstināt studentus ar elementu atomu uzbūvi un vielas uzbūvi, ėīmisko pārvērtību likumībām.   
2. Iegūt zināšanas par ėīmisko savienojumu pamatklasēm un pielietojumu farmācijā. 
3. Iemācīties izmantot laboratorijas darbu metodes ėīmisko savienojumu īpašību izpētei. 

 
Tēmas: 

1. Vispārīgās ėīmijas pamatlikumi. 
2. Dispersās sistēmas: 
3. Neorganisko savienojumu pamatklases. 
4. Neorganisko savienojumu izmantošana zāĜu līdzekĜos. 

5. Organisko savienojumu uzbūve. 
6. Organisko savienojumu pamatklases. 
7. Bioorganiskie savienojumi un to nozīme dzīvā organisma funkcijās: 
8. Veselībai kaitīgās vielas. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Studiju priekšmeta “Ėīmija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu 
vērtējuma sadalījumu: 
1. Rakstiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
2.Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
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5. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
 
Izmantojamā literatūra:  

1. Baltess V. Pārtikas ėīmija. R.: JU, 1998. 
2. ČerĦevskis H. Minerālvielas un mikroelementi cilvēka organismā. R.:  Nacionālais apgāds, 2004. 
3. Drinks V. 456 eksperimenti ėīmijā. R.:Zvaigzne, 1995. 
4. Iesalniece I., .Cēdere D. Veselībai kaitīgās vielas. R.: LU, 2000. 
5. Jansons E. Ėīmijas rokasgrāmata. R.:Zvaigzne, 1994. 
6. KĜaviĦš M. Vides ėīmija. R.; LU, 1996. 
7. Liguts V. Toksikoloăijas rokasgrāmata. R.; Nacionālais medicīnas apgāds, 2003. 
8. Neilands O. Organiskā ėīmija, R.: Zinātne, 1995. 
9. Neimane L. Vitamīni un minerālvielas. R.: Jumava, 2001 
10. Rauhvargers A. Vispārīgā ėīmija. R.: Zinātne, 1996. 
11. Valters R. Heterocikliskie savienojumu ėīmija., Rīga, RTU, 1995. 
12. Jonaitiene L. Chemistry. Kaunas,: Technologija, 2001. 
13. Shriver D.F., Atkins P.W. Inorganic Chemistry, 3rd ed., 1999. 
14. Stanley E. Manahan. Toxicological chemistry and biochemistry. 2003. by CRC Press LLC 
15. Shakhashiri B.Z. Chemical Demonstrations. A Handbook for Teachers of     chemistry. The university of 

Wisconsin Press Vol 1 , 1983.,Vol 2, 1985., Vol 3, 1992. 
16. Wade L.G. Organic Chemistry. Prentice Hall, 2003. 
17.  Kirchhoff M. M. Some Exercises Reflecting Green Chemistry Concepts. Chemical Education, 2004., Vol 81, Nr 5, 

691 p. 
18. Robinson W.R. The  Inguiry  Wheel, an Alternative to the Scientific Method. Chemical Education, 2004., Vol 81, 

Nr 6. 791 p. 
19. Latscha H.P., Klein H.A. Chemie fūr Mediciner. Springer – Verlag. 1991. 
20. Experimente interessant und praktisch. NiU-Chemie, 1997., Sammelband, 122 S. 
21. Pfeifer P., Bruchner G. Aluminium und Experimente. NiU-Chemie 2002., Nr 2, S. 35 
22. Скальный А.В. Рудаков И.А. Биоэлементы в медицине. Москва : Мир, 2004. 

23. Фармацевтическая химия. Под ред. Арзамасцева А.П. Москва :  
       ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. 
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Studiju kursa nosaukums                Analītiskā ėīmija 
Priekšmeta programmas autors -    Ruta Kidika, bioėīmiėa kvalifikācija, dabas  zinātĦu maăistrs 
            ėīmijā    
Kredītpunktu skaits –           1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –         14 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –           16 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -           10 stundas 
  
Studiju priekšmeta mērėis: 
Apgūt kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes metodes, lai izveidotu praktisko pamatu sekmīgai farmaceitiskās ėīmijas un 
farmaceitiskās tehnoloăijas apgūšanai.   
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1.  Iegūt ėīmisko vielu kontrolei nepieciešamās zināšanas: 
a. apgūt jonu pierādīšanas reakcijas, 
b. apgūt kvantitatīvās ėīmiskās analīzes metodes, 
c. apgūt zāĜu vielu analīzē izmantojamās fizikāli – ėīmiskās analīzes metodes. 

2. Iemācīties izvēlēties racionālāko metodi ėīmisko vielu analīzei. 

 
Tēmas: 
1. Analītiskās ėīmijas priekšmets, tā uzdevumi un nozīme. 
2. Katjonu sistemātiskā analīze. 
3. Anjonu analīze. 
4. Kvantitatīvā analīze: 

• Skābju-bāzu titrēšana, neitralizācijas metode. 
• Oksidēšanās – reducēšanās metodes 
• Nogulsnēšanās metodes. 
• Kompleksonometrija 

5. Fizikālėīmiskās analīzes metodes. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Studiju priekšmeta “Analītiskā ėīmija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot 
vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 
1. Rakstiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
2. Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
 
Izmantojamā literatūra: 
 

1. Jansons E.Analītiskās ėīmijas teorētiskie pamati. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 
2. Jansons E. Kvalitatīvā analīze šėīdumos. R: LU, 1998. 
3. Jansons E., Pastare S. Kvalitatīvās analīzes praktikums. R., LU, 1998. 
4. Osipovs S. Kvantitatīvās analīzes praktikums. Daugavpils, Saule, 2004. 
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5. Harris D.C. Quantitative Chemical Analysis. W.H.Freeman and Company New York, 2000. 
6. Schill G., Ehrsson H., Vessman J., Westerlund D.. Separation methods for drugs and related organic 

compounds, 1999. 
          7.   Watson D.G. Pharmacentical Analysis. A.Textbook for Pharmacy    Students and 

Pharmacytical Chemists 2002. 337.lpp. 
       8.  Фармацевтическая химия. Под ред. Арзамасцева А.П. Москва :  

ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. 
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Studiju  kursa nosaukums -           Farmaceitiskā ėīmija 
Studiju  kursa vadītājs -                   Ruta Kidika, bioėīmiėa kvalifikācija, dabas  
                                                         zinātĦu maăistrs ėīmijā  
Kredītpunktu skaits –            3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –          60 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –            40 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -            20 stundas 
  
Studiju priekšmeta mērėis: 

Izprast sakarību starp zāĜu struktūru un farmakoloăisko iedarbību. 
Apgūt farmaceita asistentam nepieciešamās zināšanas  darbam ar zāĜu vielām ekstemporālās receptūras nodaĜā. 

 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   
1. Iegūt zināšanas par zāĜu vielu ėīmiskajām īpašībām. 
2. Iemācīties novērtēt zāĜu vielu savstarpējo mijiedarbību aptiekā izgatavojamās zāĜu formās. 
3. Praktiskajās nodarbībās apgūt aptiekā izmantojamās zāĜu vielu ėīmiskās kontroles metodes. 

 
Tēmas: 
1. Farmācijas ėīmijas priekšmets, tā uzdevumi. 
2. ZāĜu vielu klasifikācija un iegūšanas avoti.  
3. Jaunu zāĜu izstrādes shēma. 
4. ZāĜu formas un zāĜu biopieejamība. Hirālās zāles.  
5. ZāĜu vielu labvērtības pārbaude. 
6. ZāĜu vielu ėīmiskā nesaderība. 
7. Neorganisko savienojumu izmantošana farmācijā 

• Nozīmīgākie elementi dzīvības procesu nodrošināšanā 
• Neorganiskās vielas ekstemporālajā receptūrā 
• Neorganiskie savienojumi gatavajās zāĜu formās 
• Ėīmiskie elementi, minerāli un citi neorganiskie savienojumi uztura bagātinātājos 
• Toksiskie neorganiskie savienojumi 

8. Organisko savienojumu funkcionālo grupu ietekme uz fizioloăisko aktivitāti. 
9 Skābekli saturošo organisko savienojumu izmantošana farmācijā. 
10. Organiskie slāpekĜa savienojumi zāĜu vielās. 
11. Sulfanilamīdi 
12. Heterocikliskie savienojumi  zāĜu vielās.  
13. Cikliskie ureīdi – barbiturāti. 
14. Alkaloīdu ėīmiskā klasifikācija un farmakoloăiskā iedarbība. 
15. Atkarību izraisošās vielas un dopinga vielas. To ėīmiskā struktūra un iedarbība. 
16. Vitamīni. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtots eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Studiju priekšmeta “Farmaceitiskā ėīmija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot 
vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 
1. Eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%). 
2. Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
 
Izmantojamā literatūra:   
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1. Ābola D., Štokmane A., Vīgestāne R. ZāĜu analīze aptiekā. R.: Zvaigzne, 1991. 
2. ČerĦevskis H. Minerālvielas un mikroelementi cilvēka organismā. R.:  Nacionālais apgāds, 

2004. 
3. Liguts V. Toksikoloăijas rokasgrāmata. R.; Nacionālais medicīnas apgāds, 2003. 
4. Neimane L. Vitamīni un minerālvielas. R.: Jumava, 2001. 
5. Rīga,:MIC, Materia Medica.  
6. Caris D. Essentials of Pharmacentical Chemistry. 2000. 141.lpp. 
7. Henry J.A. New Guide to Medicines & Drugs. London: A Dorling kindersley Book., 2004. 
8. Kiaunute V. Pharmaceutical Chemistry. Kaunas.: Technologija, 2001. 
9. Watson D.G. Pharmaceutical Analysis. A.Textbook for Pharmacy Students and Pharmacytical Chemists 2002. 

337.lpp. 
10. Willing S.H.,.Stoker J.R. Good manufacturing practice for pharmaceuticals: a plan for total quality control, 4th ed. 

Marcel Denker, New York, 1997. 
11. Latscha H.P., Klein H.A. Chemie fūr Mediciner. Springer – Verlag. 1991. 
12. Скальный А.В. Рудаков И.А. Биоэлементы в медицине. Москва : Мир, 2004. 

13. Фармацевтическая химия. Под ред. Арзамасцева А.П. Москва :  
ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa nosaukums -  Farmakognozija  
Studiju kursa vadītājs   Ligita KalniĦa, provizora  kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –   6 KP    
Teorētisko nodarbību skaits – 96 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –   64 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -   80 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
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 Izveidot profesionālās kompetences pamatu zināšanām par ārstniecības augiem, to drogu sagatavošanu un lietošanu, par 
ārstniecības augu bioloăiski aktīvām vielām, lai varētu sniegt informāciju profesionāli augstā līmenī. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Apgūt prasmi pazīt ārstniecības augus un to drogas. 
2. Apgūt ārstniecības augu drogu sagatavošanas pamatprincipus. 
3. Apgūt jaukto tēju gatavošanas pamatprincipus. 
4. Zināt ārstniecības augu lietošanu. 
5. Zināt ārstniecības augu bioloăiski aktīvās vielas, to darbību. 
6. Mācēt klientam piemērotā veidā sniegt nepieciešamo informāciju par ārstniecības augiem, zāĜu līdzekĜiem un uztura 
bagātinātājiem profesionāli augstā līmenī. 

 
Tēmas: 
1. Ārstniecības augu vākšana un drogu sagatavošana. 
2. Augu bioloăiski aktīvās vielas, to klasifikācija un darbība. 
3. Taukus un taukiem līdzīgas vielas saturošie ārstniecības augi. 
4. Polisaharīdus saturošie ārstniecības augi un to drogas. 
5. Terpenoīdus saturošie ārstniecības augi un to drogas. 
6. Rūgtvielas saturošie ārstniecības augi un to drogas. 
7. Kardenolīdus (sirds glikozīdus) saturošie augi un to drogas. 
8. Triterpēnu glikozīdus (saponīnus) saturošie ārstniecības augi un to drogas. 
9. Lignānus saturošie ārstniecības augi un to drogas. 
10. Fenolglikozīdus saturošie ārstniecības augi un to drogas.  
11. Antracēnatvasinājumus un to glikozīdus saturošie ārstniecības augi un drogas. 
12. Flavonoīdus saturošie ārstniecības augi un drogas. 
13. Kumarīnus  saturošie ārstniecības augi un drogas. 
14. Miecvielas saturošie ārstniecības augi un drogas. 
15. Alkaloīdus saturošie ārstniecības augi un drogas. 
16. Vitamīnus saturošie ārstniecības augi un drogas. 
17. Dažādas bioloăiski aktīvas vielas saturošie augi un drogas. 
18. Dzīvnieku produkti medicīnā. 
19. Jauktās tējas, to gatavošana un lietošana.  
20. Ārstniecības augu drogu lietošana mājas apstākĜos. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtots eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Studiju priekšmeta “Farmakognozija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 
1. Mutisks eksāmens ar demonstrāciju studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%).  
2. Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
6. Kurss ietilpst kvalifikācijas eksāmena sastāvā 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Brutāne D., Miške I. Garšaugi, garšvielas. R.: Nordic, 2003. 
2. Ēdelmane I., Ā.Ozola. Latviešu valodas augu nosaukumi. R.: SIA Augsburgas institūts, 2003. 
3. Īriste V., EniĦa V. Ārstniecības augu vārdnīca. R.: MIC, 2000. 
4. Latvijas Sarkanā grāmata, R.:LU Bioloăijas institūts, 2003. 
5. Pakalns D. Lexicon plantarum medicinalum polyglotum. R.: Tevans, 2002. 
6. Ritmanis Z. Medus un citi biškopības produkti. R.: Nordic, 2004. 
7. Rubīne H. Ārstniecības augu avīze. R.: Lauku avīze, 2000, 2001, 2003. 
8. Rubīne H., EniĦa V. Ārstniecības augi: ieteikumi, ārstniecības augu vākšanā un lietošanā..R.: Zvaigzne ABC, 

2004. 
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9. Rubīne H., Īriste V. Ārstniecības augu vākšana. R.: Ārstniecības augu apgāds,1999. 
10. Skutelis A., Pakalns D. Ārstniecības augu farmakoloăija. R.: SIA Jura apgāds, 2005. 
11. Vermeulens N. Derīgie augi: enciklopēdija (no angĜu val. tulkojusi KusiĦa M.). R.: Zvaigzne ABC, 2001. 
12. Zimonsa A. Ēterisko eĜĜu noslēpumi. R.: Alberts XII, 1998. 
13. Materia medica. 1994.-2006. 
14. Doctus. 2000.-2006. 
15. Latvijas ārsts.1999.-2006. 
16. Evans W.C. Pharmacognosy, 15 edition, Saunders, Nottingham,  2000. 
17. Europen Pharmacopoeia. 4th, 5thedition. Strasbourg: Council of Europe, 2003.,2006. 
18. Encyclopedia of Medicinal Plants. A.Chevalier and D.Kindersley Ltd. Publishers, 1996. 
19. Martindale – The extra Pharmacopoeia. The complete drug reference. Pharmaceutical Press,1999. 
20. PDR for Herbal Medicines. Montvale, New Jersey: Medical economics company, 1999. 
21. Remeikiene I. Pharmacognosy.  Commission of the  European Communities. Leonardo da Vinci programme. 

Kaunas: Technologia, 2001. 
22. Bi- lexicon. Heilpflanzen und Drogen. Leipzig, 1990. 
23. Волынченко В.А. Лекарственные травяные сборы.  Москва: изд.АСТ, 2003.  
24. Лавренов B.К., Лавренова Г.В. Энциклопедия лекарственных растений народной медицины. Санкт-

Петербург:Нева, 2001. 
25. Лавренов B.К., Лавренова Г.В.Энциклопедия пищевыx лекарственных pacтений. Москва: изд.АСТ, 

2001. 
26. Мазнев Н.И. Энциклопедия лекарствених растений.3 изд. Москва: Мартин, 2004. 
27. Носов А. Лекарственные растения. Москва: ЭКСМО-Пресс, 2001. 
28. Оуди П. Полный медицинский травник. Лондон- Москва: Дорлинг Киндерсли, 2000. 
29. Полная энциклопедия практической фитотерапии. Москва: ОЛМА-ПРЕСС,1998. 
30. Хоуки С. Фитотерапия. Москва: Махаон, 1999. 
31. Целебные чаи. Москва: Вече, 2004. 
32. Целебные чаи. Москва: ЭКСМО-Пресс, 2001. 
33. Энциклопедия лекарствених растений.Москва:Дом МСП, 1998. 
34. Энциклопедический словарь лекарственных растений и продуктов животного происхождения. Под ред. 

Г.П. Яковлева и К.Ф.Блиновой. Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. 
35. Фармация. 2000.-2006. 
36. www.fito.nnov.ru/special 
37. http://protos.datafort.ru/catalog 
38. http://www.drugs.com/drug_ 
39. http://www.powernetdesign.com 
40. http://www.fda.gov/cder/drugsfda/glossary.htm 
41. www.blueplantbiomes.org/ 
42. www.alchemy-works.com/ 
43. www.traffic.org/../medicinal-projects.html 
44. www.healingintent.com/ 
45. www.allnatural.net/herbpages/ 
46. www.magic-plants.com/plant_ 
47. www.fermacol.com 
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Studiju kursa nosaukums -   Farmakoloăija 
Studiju kursa vadītājs -            Indulis PurviĦš, ārsta kvalifikācija, medicīnas doktora zinātĦu 
     grāds, profesors 
Kredītpunktu skaits –   7 KP    
Teorētisko nodarbību skaits – 92 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –   78 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -   110 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 

Iepazīstināt studentus ar modernās farmakoterapijas  pamatprincipiem, kas 
balstās uz šūnas regulējošo sistēmu korekciju, kā arī ar zāĜu līdzekĜu klasifikāciju 

pēc to farmakoloăiskās darbības un lietošanas indikācijas. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   
1. Izprast zāĜu iedarbības mehānismus, farmakokinētiskos, farmakodinamiskos un       
      vielu mijiedarbības principus, adverso un toksisko efektu cēloĦus.  
2. Apgūt zāĜu līdzekĜu klasifikāciju, to farmakoloăisko darbību, lietošanas indikācijas, kontrindikācijas, blaknes, to 

novēršanu. 
3. Mācēt profesionāli izskaidrot iedzīvotājiem zāĜu lietošanu. 
4. Prast sniegt profesionālu informāciju ārstiem u.c. speciālistiem par jautājumiem,  

      kas saistīti ar zālēm. 
5. Zināt recepšu izrakstīšanas principus jebkurai zāĜu formai. 

 
Tēmas: 
1. Ievads. Farmakoloăijas priekšmets. Vēsture. Terminoloăija. Vispārīgā receptūra. 
2. Vispārīgā farmakoloăija.  ZāĜu vielu ievadīšanas ceĜi. ZāĜu ceĜš organismā. ZāĜu vielu darbības veidi. Faktori, kas ietekmē 
zāĜu vielu darbību. Atkārtota un kombinēta zāĜu lietošana.  
3. Farmakokinētikas apskats. Farmakodinamikas apskats. 
4. Vielas, kas ietekmē aferento nervu sistēmu. 
5. LīdzekĜi, kas ietekmē eferento nervu sistēmu. 
6. LīdzekĜi, kas ietekmē CNS. 
7. Psihotropie līdzekĜi. 
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8. Līdzekli, kas ietekmē elpošanas orgānu funkcijas. 
9. LīdzekĜi, kas ietekmē sirds asinsvadu sistēmu. 
10. Diurētiskie un pretpodagras līdzekĜi. 
11. LīdzekĜi, kas ietekmē gremošanas orgānu funkcijas. 
12. Dzemdes līdzekli. 
13. LīdzekĜi, kas ietekme asins sistēmu. 
14. Hormonu preparāti. 
15. Vitamīnu preparāti. 
16. Pretalerăijas līdzekĜi. 
17. Pretmikrobu līdzekĜi un pretparazītu līdzekĜi. 
 
 Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtots eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Studiju priekšmeta “Farmakoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 
1. Mutisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%). 
2. Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
6. Kurss ietilpst kvalifikācijas eksāmena sastāvā. 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Baltkājs J., Skutelis A., Pūle E. un citi. Flogenzīma ietekme uz miokarda metaboliskajiem bojājumiem. 
Zinātniskie raksti: 2000.gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. R.: AML/RSU, 2001.10.-
13.lpp. 

2. Fatejevs V., Baltkājs J., PurviĦš I. Recepšu izrakstīšanas modernizācija. Doctus,  Nr.3, 2002., 45. – 47.lpp. 
3. Fatejevs V., Baltkājs J., PurviĦš I., Jankovskis S.  un citi. Recepšu izrakstīšanas optimizācija. Pasaules latviešu 

ārstu 4. kongresa tēzes. R., 2001. 67. lpp. 
4. Iekšėīgo slimību farmakoterapija. Prof. Anšeleviča J. red. R.: Zvaigzne, 1994. 
5. Jankovskis S., Zeidlers I. Fizikālās medicīnas metodes ietekme uz hipertensijas slimnieku hemodinamiku un 

CNS. Latvijas Universitātes LEKMI 61.zinātniskās konferences tēzes.R., 2003. 39.lpp. 
6. Latvijas zāĜu formulārs 2005/2006. R.: Medols, 2005. 
7. PozĦaka V. Interneta rokasgrāmata ārstam. R.: Nacionālais apgāds, 2005. 
8. PurviĦš I., PurviĦa S. Praktiskā farmakoloăija. R.: ZāĜu infocentrs, 2002. 
9. Skutelis A., Bārene I. Arteriālā hipertensija un antihipertensīvie līdzekĜi.R.: Zvaigzne ABC, 2003. 
10. Jums, kolēăi. 2000 – 2006. 
11. Latvijas ārsts. 2000. – 2006. 
12. Materia Medica. 2000. – 2006. 
13. Veselība. 2000.-2006. 
14. Zobārstniecības raksti. 2000.-2006. 
15. H.P.Rang., M.M. Dale, J.M. Ritter. Pharmacology, 4th ed. Churchill Livingstone, 1999. 
16. WHO Maketing autorisation of Pharmaceutical products with special reference to Multisouce (generic) 

Products. Geneva, 1999. 
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Studiju kursa nosaukums -  Farmaceitiskā tehnoloăija 
Studiju kursa vadītājs -  Ligita KalniĦa, provizora kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –   7 KP 
Teorētisko nodarbību skaits – 86 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –   102 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    92 stundas 
  
Studiju priekšmeta mērėis: 
  Izveidot profesionālās kompetences pamatu zināšanām par dažādām zāĜu formām, to tehnoloăiju, lai varētu veikt 
farmaceita asistenta profesijas standartā paredzētos pamatuzdevumus. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Apgūt  zāĜu gatavošanu aptiekā pēc ārsta receptēm, veicot visus aprēėinus. 
2. Apgūt dažādu aptiekā gatavojamo zāĜu formu raksturojumu, to gatavošanas teorētisko pamatojumu un metodes, zāĜu 
vielu nesaderību farmaceitiskajā tehnoloăijā. 
3. Zināt rūpniecībā gatavoto zāĜu formu raksturojumu, zāĜu  ražošanas pamatprincipus  labas ražošanas prakses 
ietvaros. 

 
Tēmas: 
1. Farmaceitiskās tehnoloăijas priekšmets. ZāĜu formas, to ievadīšanas ceĜi. 
2. ZāĜu kvalitāti reglamentējošie normatīvie dokumenti. 
3. Vielu dozēšana masas un tilpuma ceĜā. 
4. Pulveri. 
5. Šėīdumi. Šėīdumu raksturojums, koncentrācija, gatavošanas metodes. 
6. Īpatnēji gatavojami šėīdumi. 
7. Standartšėīdumi (oficinālie) šėīdumi, to atšėaidīšana. 
8. Neūdens šėīdumi. 
9. Pilieni. 
10. Lielmolekulāro vielu šėīdumi. Koloīdšėīdumi. 
11. Mikstūras. 
12. Suspensijas. 
13. Emulsijas. 
14. Ziedes. Pastas. 
15. Supozitorijas. 
16. Sterilās zāĜu formas. Injekciju šėīdumi. Asinsaizvietotāji  šėīdumi. 
17. Acu zāĜu formas. 
18. Vielu nesaderība farmaceitiskajā tehnoloăijā. 
19. Rūpnieciskā zāĜu ražošana labas zāĜu ražošanas prakses ietvaros. 
20. Rūpnieciskās zāĜu ražošanas galvenie procesi. 
21. Rūpniecībā ražotie šėīdumi. Sīrupi.  
22. Fitopreparāti. 
23. Biotehnoloăija, enzīmu un hormonu zāĜu līdzekĜu ražošanas īpatnības. 
24. Tabletes. Granulas. Dražejas. 
25. Zāles kapsulās. Mikrokapsulas. 
26. Mīkstās zāĜu formas – ziedes, gēli, krēmi. 
27. Supozitorijas. Vaginālās zāĜu formas. 
28. Aerosoli, inhalatori. 
29. Acu zāĜu formas.  
30. Injekciju zāĜu formu rūpnieciskā ražošana. 
31. ZāĜu formas ar modificētu darbību. 
32. Terapeitiskās sistēmas, TTS, liposomas. 
33. Radiofarmaceitiskie preparāti. 
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34. Biofarmācija. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
             Lekciju, semināru un visu praktisko darbu apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
          Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtotas ieskaites un eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  Studiju priekšmeta “Farmaceitiskā tehnoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 
1. Mutiski/praktisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%).  
2. Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Starp ieskaites semestru nobeigumos – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
6. Kurss ietilpst kvalifikācijas eksāmena sastāvā. 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Pormale M., Kaškina N., Rozenbaha V. Polimērās ārstnieciskās vielas. R.: Latvijas ZinātĦu Akadēmijas izdevums, 
2005. 

2. Doctus. 2000.-2006. 
3. Materia Medica.1994.-2006. 
4. Encyclopedia of controled drug delivery. London: CRC Press, 2004. 
5. Encyclopedia of  pharmaceutical technology, vol.1,2.London: CRC Press, 2002. 
6. European pharmacopoeia: 4th edition end suppements, Strasbourg: Concil of Europe, 2002. 
7. European pharmacopoeia: 5th edition, Strasbourg: Concil of Europe, 2006. 
8. Introduction in GMP. Sterile production. Danish College of Pharmacy Practice  Pharmakon farmaceitu asistentu 

apmācības materiāli:   2004. 
9. New Quide to Medicines & Drugs. Chief Medical Editor Prof.J.A.Henry. London: A Dorling Kindersly Book, 

2004. 
10. Pharmaceutical practice, eds. A.J. Winfield, R.M.E. Richards. Publ. Chuchil Livingstone, UK, 1998. 
11. Prekeriene J. Drug technology. Commision of the European Communities.Leonardo da Vinci programme. Kaunas: 

Technologija, 2001. 
12. Sitting M. Pharmaceutical manufacturing encyclopedia. London:C RC Pres, 2002. 
13. Europaisches Arzneibuch. Stuttgart: Deutscher Apotheker Verlag, Govi-Verlag- Pharmazeutischer Verlag. 2006. 
14. Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt, Castrop-Rauxel (Pharmaceutical Technician School, Castrop-Rauxel). 

Farmaceitiskās tehnoloăijas kursa materiāli.Castrop-Rauxel, 2004. 
15. Pharmazeutische Industrie. 2000. – 2006. 
16. PML- pharmazeutisches- Medizinisches Lexikon. Berlin, 1989. 
17. Raab W.Grundlagen und Hilfstoffe fur Emulsionen, Cremes, Lotionen, Ole und Hydrogele. Stuttgart: 

Pflegekosmetik, 1999. 
18. Voigt R. Pharmazeutische Technologie.  Berlin: Wiesbaden, 1995. 
19. Грецкий В.М. Руководство к практическим занятиям по техногогии лекарсв. М., 1991. 
20. Koндратьева Т.С. Технология лекарств. М.: Mедицина, 1991. 
21. Технология изготовления лекарственных форм. Под ред.акад.Э.М.Аванесьянца. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2002.  
22. Фармацевтическая технология. Под ред.проф. В.И.Погорелова. Ростов на Дону: Феникс, 2002. 
23. Фармация.2000-2006. Москва. 
24. www.farmacija-mic.lv 
25. http://pharmacos.eudra.org. 
26. www.vitacost.com/science/hn/drug 
27. www.ttmed.com 
28. http://www.fda.gov/cder/drugsfda/glossary 
29. http://biz.yahoo.com/profile/ - Pharmaceutical Industry Profile 
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Studiju kursa nosaukums -   Praktiskā farmācija 
Studiju kursa vadītājs -            Ausma Cēbere,  provizora kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –               6 KP    
Teorētisko nodarbību skaits –  108 stundas 
Praktisko nodarbību skaits  –   46 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms  -       86 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
Izprast farmācijas likumdošanu un normatīvos aktus, pielietot profesionālās zināšanas farmaceitiskās aprūpes īstenošanā, lai 
veicinātu valsts zāĜu politikas realizēšanu. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Iepazīties ar medicīnas un farmācijas attīstības vēsturi saistībā ar mūsdienu farmāciju. 
2. Apgūt farmaceita ētikas un deontoloăijas principus. 
3. Zināt zāĜu aprites kārtību aptiekās un citos farmaceitiskās darbības uzĦēmumos. 
4. Izprast aptiekas saimniecisko darbību. 
5. Prast novērtēt jauno informāciju farmācijā un radoši to pielietot praksē. 
6. Izprast farmācijas sabiedrisko organizāciju lomu profesionālās izaugsmes veicināšanā. 
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Tēmas: 

1. Medicīnas un farmācijas pirmsākumi senajās Austrumu zemēs. 
2. Medicīnas un farmācijas attīstība Rietumeiropā. 
3. Medicīnas un farmācijas attīstība Krievijā. 
4. Farmācijas attīstība Latvijā. 
5. Latvijas farmaceitu ētikas kodekss. 
6. Latvijas farmaceitu profesionālās organizācijas, to darbības aktivitātes un nozīme. 
7. ZāĜu tirgus pasaulē un Latvijā. 
8. Farmācijas noteikumi. 
9. Aptiekas. 
10. Farmaceitiskā aprūpe. 
11. Recepšu izrakstīšanas noteikumi. 
12. Farmaceita un farmaceita asistenta darba pienākumi aptiekā receptūras nodaĜā. 
13. Farmaceita un farmaceita asistenta pienākumi gatavo zāĜu nodaĜā. 
14. Farmaceita un farmaceita asistenta pienākumi krājumu nodaĜā. 
15. Narkotisko un psihotropo zāĜu  un vielu, kā arī prekursoru aprites kārtība aptiekās, zāĜu ražošanas 
uzĦēmumos un lieltirgotavās. 
16. Slimnīcas aptiekas. 
17. ZāĜu labas ražošanas prakses noteikumi. 
18. ZāĜu labas izplatīšanas noteikumi. 
19. Aptiekas tirdzniecības finansiālās darbības rādītāji. 
20. Uzskaites veidi, to nozīme aptiekas darbā. 
21. Inventarizācija. 
 

Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtots eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  Studiju priekšmeta “Praktiskā farmācija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot 
vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 
1. Mutisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%). 
2. Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
6. Kurss ietilpst kvalifikācijas eksāmena sastāvā. 
 
Izmantojamā literatūra: 
1. Ārons K.Ā. Medicīnas vēsture. Senie laiki.R.: Zvaigzne,1998. 
2. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi farmācijas jomā. 
3.  PurviĦš I., PurviĦa S. Praktiskā farmakoloăija. R.: ZāĜu infocentrs, 2002. 
4. StradiĦš J. No GrindeĜa līdz mūsu dienām. R.:Zvaigzne,1996. 
5. Materia Medica. !995. – 2006. 
6.  International Pharmaceutical Federation (FJP) materiāli. 
7. Stone P.and Stephen I. Curtis .Pharmacy Practice. 
8. World Health Organization. Essential Drugs Monitors. 
9. International Pharmacy Journal (IPJ). 
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Studiju kursa nosaukums -  Klīniskā patoloăija  
Studiju kursa vadītājs -  Mirdza Indriksone,  ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –   3 KP    
Teorētisko nodarbību skaits – 48 stundas  
Praktisko nodarbību skaits –   32 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -   40 stundas 
  
Mērėis: 
Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas, lai varētu: 

1. Izsniegt zāles uz receptēm un izskaidrot zāĜu lietošanas norādījumus. 
2. Prast ieteikt un izsniegt bezrecepšu medikamentus, izskaidrot to lietošanu. 
3. Sniegt profesionālu informāciju aptiekas apmeklētājiem, ārstiem un citiem speciālistiem zāĜu lietošanas 

jautājumos. Veikt veselīga dzīves veida popularizēšanu iedzīvotāju vidū. 
Uzdevumi:   

1. Gūt vispārēju priekšstatu par klīnisko patoloăiju un tās veidiem, 
2. gūt priekšstatu par izmeklēšanas metodēm, prast izzināt klienta sūdzības un novērtēt vispārējo stāvokli, 
4. prast atpazīt slimību simptomus un sindromus, 
5. zināt un izprast biežāk sastopamo slimību iemeslus, klīnisko izpausmi un terapijas principus, 
6. prast noteikt un novērtēt vitālos rādītājus, sniegt pirmo neatliekamo palīdzību akūtu saslimšanu gadījumā, 
7. zināt un izprast slimību izsaucējfaktorus, prast novērtēt riska faktoru nozīmi slimību izcelsmē, 
8. izprast kaitīgo paradumu un profesionāli kaitīgo faktoru lomu veselības saglabāšanā,   
9. zināt fitoterapijas pielietošanas iespējas dažādu patoloăiju gadījumā, 
10.izprast slimību profilakses pamatprincipus.   

 
Tēmas: 
 

1. Ievads klīniskās patoloăijas priekšmetā. 
2. Izmeklēšanas metodes, to veidi. 
3. Elpošanas sistēmas patoloăijas. 
4. Sirds – asinsvadu sistēmas patoloăija. 
5. Urīnizvades sistēmas patoloăija. 
6. Gremošanas sistēmas patoloăija. 
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7. Subspecialitāšu patoloăijas. 
8. Problēmas saistītas ar sievietes fizioloăiskajiem stāvokĜiem. Ginekoloăiska rakstura patoloăijas. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtots eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  Studiju priekšmeta “Klīniskā patoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot 
vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 
1. Mutisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%). 
2. Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
 
 
Izmantojamā literatūra: 
 
1. Iekšėīgo slimību klīniskā farmakoloăija. R.: Zvaigzne, 1994. 
2. Iekšėīgās slimības. Kovšas A. red., I un II sēj. R.: Zvaigzne, 1971. 
3. Diferenciāldiagnostika iecirkĦa ārsta praksē. N.Andrejeva redakc.  R.: Zvaigzne, 1985. 
4. Biksone G. Klīniskā farmakoloăija un pacienta aprūpe. R.: Medbiks, 1998. 
5. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. R.: SIA Kerena, 2002. 
6. Ăimenes ārsts. Populārā medicīnas enciklopēdija. R.: Jumava, 1997. 
7. Skutelis A. Farmakoterapija ikdienā. R.: Natusana, 1999. 
8. Materia Medica. 
9. Jums, Kolēăi. 
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Studiju kursa nosaukums -   Klīniskā farmakoloăija  
Studiju kursa vadītājs -            Kārlis Auškāps, ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    4 KP    
Teorētisko nodarbību skaits –  60 stundas  
Praktisko nodarbību skaits –    32 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -        68 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
Dod zināšanas par medikamentu efektivitāti, drošumu un piemērotību lietošanai praksē profilaktiskiem un neatliekamiem 
nolūkiem, par zāĜu saderību un nesaderību, zāĜu nepareizas lietošanas sekām. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Apgūt svarīgāko medikamentu raksturojumu. 
2. Apgūt informācijas avotus un prasmi sniegt informāciju klientiem par zālēm,  
    vadoties pēc medikamentu farmakokinētiskiem parametriem. 
3. Spēt prognozēt farmakoloăiskā efekta iestāšanās dinamiku. 
4. Spēt prognozēt zāĜu saderību un nesaderību. 
5. Spēt prognozēt zāĜu nepareizas lietošanas sekas, to novēršanas iespējas. 

 
Tēmas:  

1. Klīniskā farmakoloăijā izmantojamie parametri, zāĜu darbības individuālās īpatnības. 
2. Informācijas par zālēm sniegšana pacientam. 
3. LīdzekĜi sirds mazspējas terapijai. 
4. LīdzekĜi sirds koronārās slimības un asinsspiediena pārmaiĦu gadījumos. 
5. ZāĜu vielas un aprūpe plaušu obstruktīvā sindroma gadījumā. 
6. Hroniskās obstruktīvās plaušu slimības saistība ar smēėēšanu (HOPS). 
7. Pretalerăiskie līdzekĜi nekavējoša tipa un vēlīno reakciju ārstēšanai. 
8. AizkuĦăa dziedzera, vairogdziedzera un hipofīzes hormonpreparāti. 
9. Nesteroīdie un steroīdie pretiekaisuma līdzekĜi. 
10. Sliktas dūšas un vemšanas novēršanas līdzekĜi. 
11. ZāĜu vielas un aprūpe pacientēm ar aizcietējumiem vai caureju. 
12. Hiperaciditātes problēmas grūtniecībā un dzemdībās. 
13. Bērnu, grūtnieču un zīdītāju farmaceitiskās aprūpes īpatnības. 
14. Antibakteriālā terapija un aprūpe grūtniecēm. 
15. LīdzekĜi, kas ietekmē CNS. Dažādu grupu pretsāpju līdzekĜi. 
16. ZāĜu vielas, kas ietekmē diurēzi. 
17.ZāĜu vielas, kas ietekmē reproduktīvo funkciju. 
 

Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtots eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  Studiju priekšmeta “Klīniskā farmakoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 

Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 
1. Mutisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%). 
2. Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
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6. Kurss ietilpst kvalifikācijas eksāmena sastāvā 
 
Izmantojamā literatūra: 
 

1. Biksone G. Klīniskā farmakoloăija un pacienta aprūpe. R.: I.U. Medbiks, 1998. 
2. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. R.: SIA Kerena, 2002. 
3. Latvijas zāĜu grāmata. R.: SIA ZāĜu grāmata,  2002.  
4. PozĦaka V. Interneta rokasgrāmata ārstam. R.: Nacionālais apgāds, 2005. 
5. PurviĦš I., PurviĦa S. Praktiskā farmakoloăija. R.: ZāĜu infocentrs, 2002. 
6. Skutelis A. Farmakoterapija ikdienā. R.: SIA Natusan, 1999. 
7. Physicians Desk Referenсe. Montvale N.J., 2000. 
8. Лоуренс Д.Р., Бенитт П.Н. Клиническая фармакология. Москва: Медицина, 1993.  
9. Фармакотерапия. Клиническая фармакология. Минск: Белорусь, 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa nosaukums -  Farmaceitiskā aprūpe 
Studiju kursa vadītājs -       Ruta Kidika, bioėīmiėa kvalifikācija, dabas zinātĦu maăistrs  
                                            ėīmijā  

-     Inese Bunga, ārsta stomatologa kvalifikācija 
-     Inese Sniedze, provizora kvalifikācija 

Kredītpunktu skaits –   7 KP 
Teorētisko nodarbību skaits – 70 stundas  
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Praktisko nodarbību skaits –   80 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -   130 stundas 
  
Studiju priekšmeta mērėis: 
1. Izveidot profesionāli atbildīgu attieksmi pret klientu, atbalstot viĦa rūpes par savu veselību. 
2. Izveidot motivāciju nepārtrauktai profesionālās kompetences attīstībai. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   
1. Apgūt farmaceitiskās aprūpes pamatprincipus un prasmi tos radoši pielietot darbā ar klientu. 
2. Iemācīties klientam piemērotā veidā sniegt nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar zāĜu un medicīnisko preču lietošanu. 
3. Apgūt prasmi integrēt visas profesionālās zināšanas un prasmes klienta problēmu risināšanai. 
4. Iemācīties operatīvi iegūt nepieciešamo informāciju un orientēties tirgus piedāvājumā, kā arī izmantot reklāmu savas un 
citu cilvēku izglītošanas nolūkos. 

 
Tēmas : 
1. Farmaceitiskās aprūpes jēdziens un farmaceita asistenta loma kopējā aptiekas darbā. 
2. Farmaceitiskās aprūpes modeĜi, projekti, attīstības iespējas. 
3. Farmakovigilance.  
4. Alerăisko saslimšanu profilakse un slimnieku farmaceitiskā aprūpe.  
5. Gremošanas sistēmas darbības traucējumi. Problēmu risināšana. 
6. Biežākās elpošanas sistēmas saslimšanas. Akūtu un hronisku slimnieku farmaceitiskā aprūpe. 
7. Vadlīnijas sāpju problēmas risināšanā un to ievērošana farmaceitiskajā aprūpē.  
8. Aptiekas loma hormonālās terapijas pareizā norisē. 
9. Aptiekas loma aterosklerozes profilaksē un ārstēšanā. 
10. Sirds slimnieku farmaceitiskā aprūpe. 
11. Aptiekas loma antibakteriālās terapijas pamatprincipu ievērošanā. 
12. Dermatoloăisko slimību radītās problēmas un to risināšana. 
13. Saskarsme ar garīgi nelīdzsvarotiem klientiem. 
14. Narkotisko un atkarību izraisošo vielu lietotāju atpazīšana, saskarsmes īpatnības. 
15. Reklāmas izmantošana klientu un aptiekas darbinieku izglītošanā. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtots eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Studiju priekšmeta “Farmaceitiskā aprūpe” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 
1. Mutiski praktisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%). 
2. Praktisko darbu vērtējums katrā praktiskajā nodarbībā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
6. Kurss ietilpst kvalifikācijas eksāmena sastāvā. 
 
Izmantojamā literatūra:  

1. Biksone G. ‘’Klīniskā farmakoloăija un pacienta aprūpe’’ Rīga, 2002. 
2. Omārova S. ‘’Cilvēks runā ar cilvēku’’ Rīga ‘’Kamene.’’ 1996. 
3. PurviĦš I., PurviĦa S.  ‘’Praktiskā farmakoloăija’’  Rīga, ZIC, 2002. 
4. Žurnāls ‘’Materia Medica’’. 
 5.   http://www.vm.gov.lv/  
6.   http://www.likumi.lv  
7.   http://www.farmacija-mic.lv/  
8.   http://www.farminsp.gov.lv/default.htm  
9.   http://www.zca.gov.lv/default.html 
10. http://www.voava.gov.lv/lat/veseliba/Kompensejamaszales/ 

                11. http://www.vza.gov.lv/index.html 
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Studiju kursa nosaukums  - Svešvaloda (krievu valoda) 
Studiju kursa vadītājs   Maija Lagzdone, filologa, vācu valodas pasniedzēja kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits         2  KP 
Teorētisko nodarbību skaits  - 52 stundas 
Praktisko nodarbību skaits      -  
Patstāvīgā darba apjoms   –    28 stundas 
  
Studiju priekšmeta mērėis :    
 Veicināt speciālās medicīniskās un farmācijas terminoloăijas apgūšanu krievu valodā, attīstīt praktiskās valodas iemaĦas un 
prasmes studijām un darbam specialitātē. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Attīstīt sarunvalodas iemaĦas, kuras nepieciešamas farmaceita asistenta darbam. 
2. Veicināt lasīt un saprast tekstus krievu valodā un speciālo literatūru krievu valodā. 

 
Tēmas: 

1.  Farmācijas studijas. 
2. Cilvēka ėermenis. 
3. ZāĜu formas, zāĜu gatavošana, lietošana. 
4. Sarunas aptiekā.  
5.Darbs ar vārdnīcu. 
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6. Gramatikas struktūru atkārtošana un pilnveidošana. 
 

Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: 
Studiju priekšmeta ”Krievu valoda” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu 
vērtējuma sadalījumu: 
1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
5. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
 
    Izmantojamā literatūra:  

1.  Eslona P. Īsa krievu valodas gramatika ar vingrinājumiem. R.: Zvaigzne, 2005. 
2. J.Tiškina. Pie ārsta. Mācību līdzeklis. R.: Zvaigzne,1989. 
3. Сараева А.Н. Хочешь быть грамотным – стань! Пособие по русскому языку. Москва: Теис, 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju kursa nosaukums –     Svešvaloda (vācu valoda) 
Studiju kursa vadītājs –  Maija Lagzdone, filologa, vācu valodas pasniedzēja kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits -                2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  52 stundas 
Praktisko nodarbību skaits     -  
Patstāvīgā darba apjoms –  28 stundas 
 
 
Studiju priekšmeta mērėis :    
Papildināt vācu valodas zināšanas atbilstoši  farmaceita asistenta darba specifikai. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Lasīt un saprast speciālo literatūru. 
2. Lasīt un tulkot zāĜu lietošanas instrukcijas. 
3. Sarunāties ar klientu. 
4. Iegūt informāciju par vācu valodā runājošo zemju (Vācijas, Austrijas, Šveices) cilvēku problēmām, par sakariem ar 

mūsu valsti, par kopīgo un atšėirīgo viedokli dažādu problēmu,  arī saistītu ar farmaceitisko aprūpi risināšanā. 

 
 

Tēmas: 
1. Die Hausapotheke. 
2. Erste Bekanntschaft mit der Apothecke: 
• Wendungen, die in der Apotheke gebrauchlich sind; 
• Wortschatz “In der Apotheke”; 
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• Dialoge, Worterkontrolle. 
3. Die Einrichtung der Apothecke:  
• Arbeit mit dem Text; 
• Kettenubungen aus dem Text; 
• Relativsatz (anhand des Textes); 
• Drei Gruppen von Arzneimitteln; 
• Ein Gesprach uber alte Hausmittel. 
4. Gesprache in der Apotheke:  
• Am Vormittag; 
• Am Nachmittag; 
• Ubungen zum Text; 
• Der Beipackzettel.  
5. Heilpfanzen, die nicht jeder kennt. 
6. Erkaltungskrankheiten. 
7.Krauter fur die Schonheit in der Kosmetik. 
8. Krauter fur gesunde Lebensweise. 
9. Sammeln und Trocknen von Heilpflanzen. 
10. Gebrauchsinformationen, Worter und Wendungen. 
11. Wie Sie Medikamente richtig einnehmen? 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
 
Vērtēšanas kritēriji:   
Studiju priekšmeta “Vācu valoda” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma 
sadalījumu: 
1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
5. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
 
       
Izmantojamā literatūra:  

1. Das Worterbuch medizinischer Fachausdrucke. Mannheim: Dudenverlag,  
           2003. 

2. Deutsch im Krankenhaus. Berlin und. Munchen: Langenscheidt KG, 2004. 
3. Deutsch als Fremdsprache. Langensscheidts Grossworterbuch. Berlin und    

            Munchen: Langenscheidt KG, 1998. 
4. Deutsche Lehrtexte fur Mediziner. R.: Zvaigzne, 1981. 
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Studiju kursa nosaukums -   Latviešu valoda 
Studiju kursa vadītājs -            Maija Lagzdone, filologa , vācu valodas pasniedzēja kvalifikācija  
Kredītpunktu skaits –    1 KP    
Teorētisko nodarbību skaits –  26 stundas  
Praktisko nodarbību skaits –     - 
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 

 Veidot kompetenci farmācijas terminoloăijā latviešu valodā, kas ietver valodas 
apguves stratēăiju pilnveidi, kā arī valodas prasmju un iemaĦu  attīstīšanu, kuras 

veicinātu profesionālu izaugsmi. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   
Iemācīt: 

1. lasīt un saprast populāri zinātniska satura medicīnas tekstus, 
2. lietot speciālo terminu vārdnīcas, 
3. uzrakstīt anotāciju par izlasīto tekstu, 
4. pareizi lietot valodas struktūras. 

 
Tēmas: 
1. Intervija. 
2. Kā saprasties aptiekāram ar klientu 

- par farmāciju, 
- par zālēm, 
- par zāĜu lietošanu. 

3. Augu ėīmiskās un bioloăiski aktīvās vielas, to lietošana sadzīvē. 
4. Ārstniecības augi. 
5. ZāĜu lietošanas instrukcijas. 



 87  

6. Anotēšana un prezentācija. 
7. Mājas lasīšana. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  Studiju priekšmeta “Latviešu valoda” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 
1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
5. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
 
Izmantojamā literatūra:   
1. Apotheca.  R.: Valsts zāĜu aăentūra, 2002.  
2. Dzenis J. ZāĜu rokasgrāmata 2000.  R.: Nacionālais medicīnas apgāds, 2000.  
3. Lāce R. Mūsu valoda. R.: Zvaigzne ABC, 2005.  
4. Latvijas zāĜu grāmata 2002.  R.: ZāĜu grāmata, 2002.  
5. Paegle Dz. Kā latvietis runā. R.: Zvaigzne, 1994.  
 

 

Studiju kursa nosaukums -  Uztura bagātinātāji 
Studiju kursa vadītājs -            Ligita KalniĦa, provizora  kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    1 KP    
Teorētisko nodarbību skaits –  26 stundas  
Praktisko nodarbību skaits –     -  
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
  Izveidot profesionālās kompetences pamatu zināšanām  par uztura bagātinātājiem, to lietošanu, lai varētu sniegt 
informāciju klientiem  profesionāli augstā līmenī. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Apgūt  uztura bagātinātāju lietošanas pamatprincipus. 
2. Zināt  LR normatīvos aktus attiecībā uz uztura bagātinātājiem. 
3. Mācēt klientam piemērotā veidā sniegt nepieciešamo informāciju par  uztura bagātinātājiem profesionāli augstā 

līmenī. 

 
Tēmas: 

1. Uztura bagātinātāju lietošanas mērėi un pamatprincipi. 
2. Vitamīnus un minerālvielas saturošie uztura bagātinātāji. 
3. Augu produktus saturošie uztura bagātinātāji. 
4. Dzīvnieku produktus saturošie uztura bagātinātāji. 
5. Uztura bagātinātāju nepareizas lietošanas sekas. 
6. LR likumdošana attiecībā uz uztura bagātinātājiem. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  
Studiju priekšmeta “Uztura bagātinātāji” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma 
sadalījumu: 
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1. Ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%).  
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. KauliĦš U. Uzturs un tā bagātināšana. Jelgava: LLU, 2001. 
2. Ozola L. Pārtikas piedevas. R.: Zvaigzne ABC, 2003. 
3. Pakalns D. Lexicon plantarum medicinalium polyglotum. R.: Tevans, 2002. 
4.  Rubīne H., EniĦa V. Ārstniecības augi: ieteikumi, ārstniecības augu vākšanā un lietošanā. R.:Zvaigzne ABC,  

2004. 
5.  Skutelis A., Pakalns D. Ārstniecības augu farmakoloăija. R.:  Nacionālais apgāds, 2005. 
6.  Vermeulens N. Derīgie augi: enciklopēdija (no angĜu val. tulkojusi KusiĦa M.) R.:Zvaigzne ABC, 2001. 
7. Uztura bagātinātāji. R.: MIC sadarbībā ar Latvijas Pārtikas centru, 2003. 
8. Materia medica. R.,1995. – 2006. 
9. Doctus. R., 2000.-2006. 
10. Latvijas ārsts. R., 2000.-2006. 
11.  PDR for Herbal Medicines, Medical economics company. Montvale, New Jersey, 1999. 
12.  Martindale “The complete drug reference” ,1999. 
13. Волынченко В.А., Лекарственные травяные сборы,  Москва, 2003.  
14. Полная энциклопедия практической фитотерапии, Москва, 1998. 
15.  Полный медицинский справочник, П. Оуди. Дорлинг Киндерсли.         Лондон- Москва, 2000. 
12. Фармация. Москва, 2000.-2006. 
13. www.farmacija - mic.lv 
14. www.healthy.net/asp/templates/ 
15. www.phytotherapies.org/monograph_ 
16. www.rain-tree.com/ 
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Studiju kursa nosaukums -  Homeopātijas pamati 
Studiju kursa vadītājs -           Mirdza Indriksone,  ārsta  kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits    –  1 KP    
Teorētisko nodarbību skaits – 26 stundas  
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
 Kursa mērėis ir sniegt studentiem zināšanas par alternatīvās medicīnas veidiem, galvenokārt homeopātiskās medicīnas 
teorijas un prakses pamatiem. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   
Iepazīstināt studentus ar 

1. homeopātiskās skolas virzieniem, 
2. homeopātisko zāĜu gatavošanas principiem, 
3. kombinētajiem preparātiem, 
4. homeopātisko profilaksi. 

 
Tēmas: 

1. Homeopātija un homeopātiskā medicīna. 
2. Homeopātiskās medicīnas kritika. Homeopātijas vēsture. 
3. Ievērojamākie 18.-20. gs. ārsti homeopāti un to ieguldījums medicīnas attīstībā. 
4. Homeopātijas skolas un virzieni. 
5. Homeopātiskie preparāti. 
6. Mācība par miazmām. 
7. Homeopātisko medikamentu izgatavošana un to darbības principi. 
8. Homeopātisko līdzekĜu potencēšana, potences un ar tām saistītās problēmas 
9. Homeopātijas pamata likumi. 
10. Homeopātiskās aptiekas. 
11. Homeopātisko līdzekĜu repertorizācija. 
12. Homeopātisko līdzekĜu sadalījums pēc indivīdu tipiem. 
13. Kombinētie homeopātiskie preparāti. Kas jāzina farmaceita asistentam, kura darbs   
      saistīts ar homeopātiskiem preparātiem. 
14. Elektroniskā homeopātija. Homeopātija un kvantu fizika. Adeja logs. 
15. Klasiskās homeopātijas un homeopātiskus līdzekĜus lietojošu medicīnas atzaru virzieni 
16. Atšėirība starp allopātisko un homeopātisko medicīnu. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  
Studiju priekšmeta “Homeopātijas pamati” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma 
sadalījumu: 
1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
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5. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
 
 
 Izmantojamā literatūra: 
1. KalniĦa R. Homeopātiskais mājas ārsts. R.: Vaga, 1993. 
2. Modernā vācu homeopātija. Homeopātija visai ăimenei. Bādenbādene, Aurelia-verlag, 2001. 
3. ŠkeĜs A. Draugos ar homeopātiju. ViĜāni, 2004. 
4. Vinkelmanis H. Homeopātiskā mājas aptieciĦa. Padomdevējs homotoksikoloăijā. Tulkojusi 

D.Poreitere. Bādenbādene:Aurelia-Verlag, 2003. 
5. Claus-F. Clausssen. Homotoxicology.The Core of a Probiotic and Holistic Approach to Medicine. 

Baden-Baden: Aurelia-Verlag, 1994. 
6. Ricken K.H. Homotoxikologie fur die Praxis. Baden-Baden, Aurelia-Verlag, 1997. 
7. Biologische Heilmittel Heel. Ordinatio antihomotoxica et materia medica.Москва: Arnebia, 1995. 
       Deutsche Homeopatische Union. Baden-Baden, 2004.-2006. 
8. Михайлов И.В. Комплексная гомеопатия – рациональная терапия. М.:Стар КО, 1997. 
9. Синельников В.А. Гомеопатия доктора Синельникова. Москва: Центрполиграф, 2006. 
10. Хaнeмaн  С. Органон врачебного искуства, 1992. 
11. Хaнeмaн  С. Лечение хронических болезней и гомеопатическая  
       доктрина, 1993. 
12. Хэйфилд Р.  Гомеопатия. Москва: Махаон, 2000.  
13. Шторх Г. Гомеопатические лекарства для практики. Москва: Вита русс, 1992. 
14. www.farmacija-mic.lv 
15. www.mic-lv 
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Studiju kursa nosaukums -   Sports 
Studiju kursa vadītājs -            Guntis Štrauss, vidusskolas fiziskās audzināšanas, anatomijas un  
                                                  fizioloăijas skolotāja kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    5 KP    
Teorētisko nodarbību skaits –  130 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –     -  
Patstāvīgā darba apjoms -    70 stundas 
 
 
Studiju priekšmeta mērėis: 
Veicināt audzēkĦu fizisko attīstību, rosināt viĦus regulāri nodarboties ar sportu   gan mācību laikā, gan pēc skolas 
beigšanas. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   
Paaugstināt audzēkĦu darba spējas. 

1. Sistemātiski un mērėtiecīgi attīstīt audzēkĦu fiziskās īpašības (spēku, ātrumu un kustību koordināciju). 
2. Paplašināt audzēkĦu zināšanas par patstāvīgo nodarbību metodiku, par metodiku un drošības noteikumu ievērošanu 
sporta nodarbībā. 
3. PadziĜināt zināšanas populārākajos sporta veidos (volejbols, basketbols, ritmiskā vingrošana, badmintons, florbols). 

 
Tēmas: 
1. Sporta ietekme uz cilvēka veselību. 
2. Vieglatlētika 

- Īso distanču skrējiens;  
- Vidējo distanču skrējiens, 
- Stafetes skrējiens 
- Augstlēkšana  
- Tāllēkšana. 

3. Volejbols. 
4. Basketbols. 
5. Badmintons 
6. Florbols. 
7. Vingrošana 
8. Teorētiskās zināšanas 

- Fizisko vingrinājumu ietekme uz cilvēka organismu. 
- Vispār sagatavojošie vingrinājumi un to kompleksa sastādīšanas metodika. 
- Personīgā higiēna un norūdīšanās, drošības tehnika un pirmās palīdzības sniegšana sporta - nodarbībās. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Sporta nodarbību apmeklējums, 5 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi –patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Studiju priekšmeta “Sports” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu 
vērtējuma sadalījumu: 

1. Praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās, izvērtējot individuālo izaugsmi – (nozīmīguma īpatsvars 
kopējā novērtējumā – 40%). 

2. Patstāvīgā darba vērtējums, izvērtējot individuālo izaugsmi – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
30%). 

3. Piedalīšanās nodarbībās, izvērtējot individuālo izaugsmi – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
30%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
 

1. Ailis A., Bajārs A. Volejbols.R.: Zvaigzne, 1999. 
2. Čakrovs  O.Volejbola pamati. R.: Zvaigzne, 2001. 
3. Grasis H. Basketbols. R.: Zvaigzne, 1997. 
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Studiju kursa nosaukums  -  Ārstnieciskā kosmētika 
Studiju kursa vadītājs -           Kārlis Auškāps, ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –   1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits – 26 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –   -  
Patstāvīgā darba apjoms -   14 stundas 
  
 
Studiju priekšmeta mērėis: 

  Sniegt farmaceita asistenta darbam nepieciešamās zināšanas  par ārstniecisko 
kosmētiku darbam aptiekā. 

 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Apgūt zināšanas par ārstniecisko kosmētiku. 
2. Apgūt zināšanas par ārstnieciskās kosmētikas līdzekĜu veidiem.  
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3. Iemācīties sniegt informāciju par ārstniecisko kosmētiku un izskaidrot tās lietošanu. 

 
Tēmas: 

1. Ārstniecisko kosmētisko līdzekĜu veidi. 
2. Ārstniecisko kosmētisko līdzekĜu lietošana. 
3. Ārstnieciskā kosmētika sievietēm: 

- ādai, 
- kājām, 
- nagiem, 
- rokām, 
- matu izkrišanas novēršanai. 

4. Ārstnieciskā kosmētika vīriešiem. 
5. Augu izmantošana ārstnieciskajā kosmētikā. 
6. Minerāli ārstnieciskajā kosmētikā. 
 

Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  
Studiju priekšmeta “Ārstnieciskā kosmētika” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma 
sadalījumu: 
1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
5. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%) 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Dziesmukalns S. Kosmētika un dziedniecība ar dabas veltēm. R.:Zvaigze, 
     SIA OLNA, 2000. 
2. ěensina S. Kosmētika, vecums, gadalaiks. R.: Avots, 1998. 
3. Senne T. Kosmētika un ėīmija. R.: Jumi, 2005. 
4. Leung Y.A., Forster S. Encyclopedia of common natural ingredients used in 
     food, drugs and cosmetics. 2th  ed. New York: John     
     Wiley&Sons, 1996. 
5. Cosmetic Balticum. 2000. – 2006. 
6. Cosmetic International. 2000. – 2006. 
7. Bahrle – Rapp M. Springer Lexicon Kosmetik und Korperpflege.  
      Berlin: Springer, 2001. 
8. Knieriemen H., Silas P. Kosmetik-Inhaltsstoffe von A bis Z: der kritische Ratgeber.    Baden; Munchen: AT-

Verlag, 2005. 
9. Kosmetik und Hygiene von Kopf bis Fuss.Weinheim: Wiley-VCH, 2004. 
10. Sengpiel E. Kosmetik – Chemie. Hannover: Schroedel, 1999. 
11. Николайчук  Л.В., Жигар М.П. Целебные растения. Применение в косметике.Харьков: Правор, 1993. 
12. Пашина Г.В. Растения и косметика. Минск, Ураджай, 1993. 
13. Справочник по врачебной косметике. Под ред.проф. Б.Т.Глухенького. 
      Киев: Здоровья, 1990. 
14. Эмоленты. Москва: Косметика и медицина, 1998. 
15. Эрнандес Е., Марголина А., Петрухина А. Масляная фаза косметических 
      средств. Моска: Косметика и медицина, 2003. 
16.  Ягодка В.С. Лекарственные растения в дерматологии и косметологии. Киев: Наукова думка, 1992. 
17.  www.advsuroviny.cz/kosmetika.htm 
18.  www.magic-plants.com/plant 
19.  www.farmacija-mic.lv 
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Studiju kursa nosaukums    Lietišėā etiėete 
Studiju kursa vadītājs –        Jānis Pavlovskis,  filozofijas maăistrs 
Kredītpunktu skaits -                1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits   26 stundas 
Praktisko nodarbību skaits    -  
Patstāvīgā darba apjoms      14 stundas 
 
 Studiju priekšmeta mērėis : 
             Sniegt zināšanas studentiem  par  lietišėās etiėetes likumsakarībām un specifiku komunikācijā ar cilvēkiem, veicot 
savus profesionālos pienākumus. Apzināt farmaceita asistenta lomu saskarsmē ar klientiem, izmantojot etiėetē sniegtos 
skaidrojumus un interpretācijas. 
 
 Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1.Skaidrot etiėetes raksturu. 
2.Apgūt normatīvās etiėetes standartus. 
3.Saprast lietišėās etiėetes nepieciešamību. 
4.Prast modelēt lietišėās etiėetes vadmotīvus dažādās situācijās. 

 

Tēmas: 
1. Saskarsme un etiėete, ētika un etiėete, uzvedības normas, postmodernisms 

un etiėete.. 
2. Neverbālā etiėete.  
3. Verbālā etiėete. 
4. Etiėetes atribūti..  
5. Svētku etiėete. 
6.Viesmīlības etiėete. 
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7..Kultūrdialogs un uzvedības normas. 
8.Pieklājības normas citās zemēs un valstīs.. 
9. Produktīvā kritiskuma interpolācija lietišėajā etiėētē. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Studiju priekšmeta “Lietišėā etiėete” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

1.Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
30%).  
2.Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3.Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4.Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
5.Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

  
    Izmantojamā literatūra:  

1.Asamā I.   Vai Jūs protat uzvesties? .R., 1973. 
2.Gumovska I. Labas audzināšanas ABC. R., 1978. 
3.Kincāns V. Lietišėā etiėete un protokols. R., 1997. 
4.Kincāns V. Etiėete. R., 2003. 
5.Lasila S. Jaunā Zelta uzvedības grāmata. R., 1997. 
6.Rasels B. Rietumu filozofijas vēsture. ĥujorka, 1981. 
7.Toisone G. Kā jāuzvedas darba vietā. R., 1996. 
8.Veics V. Uzvedības kultūra. R., 1992. 
9.Veics V. Uzvedības un saskarsmes kultūra. R., 1997. 
10.Mackie I.L. Ethics: inventing right and wrong. Penquin books, 1977. 
11.Pachter B., Brody M. Complete business etiqyette handbook .Prentice Hall, New Jersey, 1995. 
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Studiju kursa nosaukums –   Ievads kulturoloăijā 
Studiju kursa vadītājs –        Jānis Pavlovskis,  filozofijas maăistrs 
Kredītpunktu skaits -            1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits   26 stundas 
Praktisko nodarbību skaits    -  
Patstāvīgā darba apjoms   14 stundas 
 

Studiju priekšmeta mērėis : 
  Sniegt zināšanas par kulturoloăiskiem aspektiem cilvēces vēstures kopsakarā.  Veidot izpratni par dažādu kultūru 
savstarpējo mijiedarbību un iespējamo konfliktu risinājumiem. Humanizēt vērtību orientāciju dažādības laikmetā.   
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Skaidrot,  kas ir kultūra. 
2. Apgūt civilizācijas attīstības specifiku. 
3. Praksē (profesionālajā darbībā) izmantot kultūras īpatnības produktīvai saskarsmei ar klientu. 
4. Izprast globālās problēmas kultūrattīstībā. 
5. Apzīmēt savas identitātes atpazīstamību multikulturālajā vidē. 
6. Veicināt plurālismu caur kultūras vēstures studijām. 

 

Tēmas: 
1. Kultūras būtība. 
2. Kultūra un civilizācija.  
3. 19.-20. gadsimtu galveno kulturoloăisko teoriju raksturojums.  
4.Postmodernisma diskurss kultūrā..  
5. Kultūra un filosofija. 
6. Kultūras ăenēzes problēmas. 
7.Kultūras antoloăijas problēmas. 
8.Ievads kultūras vēsturē. 
9. Latviskās identitātes meklējumi Eiropas kultūrā. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji:  Studiju priekšmeta “Ievads kulturoloăijā”” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot 
vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
5. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
     Izmantojamā literatūra:  

1. Andersone Z. Kulturoloăija, I daĜa. R., 2001. 
2. .Andersone Z. Kulturoloăija, II daĜa. R., 2002. 
3. Rasels B. Rietumu filozofijas vēsture. ĥujorka, 1981. 
4. Rubenis A. Eiropas kultūra 19. gadsimtā. R., 2004. 
5. Rubenis A. Eiropas kultūra 20.gadsimtā. R., 2005. 
6. Kultūra. Teksts. Zīme. R., 1993. 
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7. Loks K.  Eseja par cilvēku sapratni. R., 1977. 
8. Rubene M. No Tagadnes uz tagadni. R., 1995. 
9. Rubenis A. Viduslaiku dzīve un kultūra Eiropā. 1.,2. daĜa.R., 1993. 
10. Rubenis A. Cilvēks mītiskajā pasaules ainā. R., 1994.  
11. Rubenis A. Senās Grieėijas dzīve un kultūra. R., 1994. 
12. Rubenis A. Senās Romas dzīve un kultūra. R., 1995. 
13. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā renesanses un reformācijas laikmetā. R., 1995. 
14. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā absolūtisma un apgaismības laikmetā.  R., 1996. 
15. Kultūras satura raksti un tulkojumi periodikā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa nosaukums -         Ėīmija  
Studiju kursa vadītājs -     Ruta Kidika, bioėīmiėa kvalifikācija, dabas zinātĦu maăistrs 
       ėīmijā 
Kredītpunktu skaits –                 1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –    26  stundas 
Praktisko nodarbību skaits –         - 
Patstāvīgā darba apjoms -       14 stundas 
  
Studiju priekšmeta mērėis: 
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  Sistematizēt un pilnveidot ėīmijas pamatzināšanas, kas nepieciešamas sekmīgām studijām koledžas programmā. 
Programma domāta ėīmijas zināšanu izlīdzināšanai kā izvēles priekšmetu programma. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:   

1. Apgūt ėīmijas pamatlikumus. 
2. Prast  lietot ėīmijas terminoloăiju ėīmisko vielu un procesu raksturošanai. 
3. Saprast ėīmisko norišu likumsakarības. 

 
Tēmas: 
9. Vispārīgās un neorganiskās ėīmijas pamatlikumi 
10. Aprēėini ėīmijā. 
11. Neorganisko savienojumu pamatklases. 
12. Nemetālu ėīmiskais raksturojums. 
13. Metāli un amfoterie elementi. 
14. Organisko savienojumu uzbūves principi, reakciju īpatnības. 
15. Organisko savienojumu klasifikācija. 
8.   Bioorganiskie savienojumi. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Izvēles studiju priekšmeta “Ėīmija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

6. Rakstiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
7. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
8. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
9. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
10. Darbs grupās - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

24. Baltess V. Pārtikas ėīmija. R.: JU, 1998. 
25. ČerĦevskis H. Minerālvielas un mikroelementi cilvēka organismā. R.:  Nacionālais apgāds, 2004. 
26. Drinks V. 456 eksperimenti ėīmijā. R.:Zvaigzne, 1995. 
27. Iesalniece I., .Cēdere D. Veselībai kaitīgās vielas. R.: LU, 2000. 
28. Jansons E. Ėīmijas rokasgrāmata. R.: Zvaigzne, 1994. 
29. KĜaviĦš M. Vides ėīmija. R.: LU, 1996. 
30. Liguts V. Toksikoloăijas rokasgrāmata. R.; Nacionālais medicīnas apgāds, 2003. 
31. Neilands O. Organiskā ėīmija. R.: Zinātne, 1995. 
32. Rauhvargers A. Vispārīgā ėīmija. R.: Zinātne, 1996. 
33. Jonaitiene L. Chemistry. Kaunas,: Technologija, 2001. 
34. Shakhashiri B.Z. Chemical Demonstrations. A Handbook for Teachers of     chemistry. The university of 

Wisconsin Press Vol 1 , 1983.,Vol 2, 1985., Vol 3, 1992. 
35. Latscha H.P., Klein H.A. Chemie fūr Mediciner. Springer – Verlag. 1991. 
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4.pielikums 
 

 
 
 
 

Docētāju, kas iesaistīti programmas 
īstenošanā, zinātniskās biogrāfijas 

(curriculum vitae) 
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5.pielikums 
 

 
 
 
 

Studentu aptaujas anketas paraugs 
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6.pielikums 
 

 
 
 
 

Absolventu aptaujas anketas paraugs 
 
 



 146   



 147  

7. pielikums 
 

 
 
 
 

Rīgas 1.medicīnas koledžas 2006.gada 
finansēšanas plāns un 2007.gada 

finansēšanas plāns 
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8.pielikums 
 

 
 
 
 

Darba devēju aptaujas anketas paraugs 
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9.pielikums 
 

 
 
 
 

Docētāju zinātniskie pētījumi  
un jaunrades sasniegumi 
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Docētāju zinātniskie pētījumi un jaunrades sasniegumi 
 

Ar pētījumiem saistītās publikācijas Latvijas un ārvalstu izdevumos 
 
Ausma Cēbere 

1. Rīgas 1.medicīnas skolai – 100. Žurnāls „Materia Medica”, 2002.g. oktobris 
2. Dānijas koledžas priekšstats par farmaceitisko aprūpi. Žurnāls „Materia Medica”, 2001.g. jūnijs 
3. Projekts farmaceita asistentu mācībām. Žurnāls „Materia Medica”, 2002.g. februāris 

 
Marija SosĦina: 

1) „Vārdu krājuma aktivizēšanas metodiskie aspekti. Biznesa Institūta RIMPAK Livonija VI zinātniski metodiskās 
konferences materiāli”, Rīga, „LEPTONS MEDIJA”, 1998.g. 

2) Responsibility as a Result of Socialisation”, Consumer Citizenship Publications, Norway, 2005.g. 
3) „Interactive Work with Street Children as a Way to Teach Citizenship”, CiCe publications, London, 2005.g. 

 
Indulis PurviĦš 
 
 

Pavisam vairāk kā 270 publikācijas. 
Pēdējo 6 gadu nozīmīgāko publikāciju saraksts: 

 
1. Development of problem – based pharmacology teaching. Internat. Conf. Natural Sciences and Teacher Training. 

Daugavpils, 2000, 148-154 
2. Cardioprotective action of gemfibrozil and  anisotropic staining of myocardiocytes. Brit. J. Clin. Pharmacol., 2000, 237 
3. Praktiskās farmakoloăijas pamatjautājumi. Rīga, 2000, MMML, 220 lpp. (monogrāfija) 
4. Phlogenzym can delay metabolic injuries of myocardium. Proceedings of  3rd Internat. Congr. on Coronary Artery 

Disease, Lyon (France) 2000, 681-687 
5. Флогензим препятствует развитию кардиосклероза. Аллергология и иммунология, 2000, Т. 1, No2, 23 
6. Psihofarmakoloăijas pussgadsimts. Rīga, Lundbeck Latvija SIA, 2001, 68 lpp. (monogrāfija) 
7. Hoвый путь в профилактике развития воспалительного процесса. Медиц. иммунология, 2001, 2, 338  
8. NSAID Gastropathy:  Abstr of. European Bridging Meeting in Gastroenterology, Budapest, 2001, 78 – 80 
9. Flogenzīma ietekme uz miokarda metaboliskajiem bojājumiem. LMA/RSU Zin. raksti, Rīga, 2001, 10-13 
10. Oral enzymes in complex treatment of rheumatoid arthritis. LMA/RSU Zinātniskie raksti, Rīga, 2001, 42-48 
11. Alfa un beta adrenoreceptoru blokādes loma statīnu grupas hipolipidēmisko līdzekĜu kardio – un angioprotektīvajā 

darbībā. LMA/RSU Zinātniskie raksti, Rīga, 2001, 143-145 
12. Farmakoloăijas un fizikālās terapijas studiju integrācija rehabilitācijas fakultātē. LMA/RSU Zinātniskie raksti, 2001, 

Rīga, 2002, 216 - 221 
13. Statīnu grupas pretsklerozes  līdzekĜi pret stresu. LMA/RSU Zinātniskie raksti, 2001, Rīga, 2002, 293-295 
14. Praktiskā farmakoloăija (monogrāfija) 3. izdevums, Rīga, ZIC, 2002., 794 lpp. 
15. Vispārīgās receptūras, praktiskās farmakoloăijas un farmakoterapijas pamatjautājumi. RSU, Rīga, 2003, 
       253 lpp. (monogrāfija) 
16. Influence of hypolipidemic drugs (HMG CoA reductase inhibitors) on endothelium dysfunction caused by 

catecholamines in rats. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, 2003, vol. 57, No 6, 219 – 223 
17. The changes of lipoproteins and antioxidant status under the influence of  80 mg of HMG Co A reductase inhibitor 

fluvastatin. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 2004, 8, 2, 114 – 116 
18. Expierence of usage of the multichoice tests to appreciate pharmacological knowledge of students. Zinātniskie raksti, 

2003. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas, Rīga, RSU, 2004, 267 - 269 
19. The role of antioxidants in the development of atherosclerosis. Zinātniskie raksti, 2003. gada medicīnas nozares 

pētnieciskā darba publikācijas, Rīga, RSU, 2004, 271 - 272 
20. Influence of proteolytic enzymes in experimental bleomycin induced lung fibrosis. Zinātniskie raksti, 2003. gada 

medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas, Rīga, RSU, 2004, 219 - 221 
21. Receptūra un farmakoloăija. RSU, Rīga, 2004, 159 lpp. (monogrāfija) 
22. Klīniskā farmakoloăija stomatoloăijā. RSU, Rīga, 2004, 74 lpp. (monogrāfija) 
23. The changes of oxidation processes of LDL cholesterol under the influence of HMG Co A reductase inhibitors statins 

and the role of antioxidants on these processes. RSU 2004. g. Zinātniskie raksti, Rīga 2005; 99 - 102 
24. ZāĜu formas un palīgvielu nozīme proteolītisko enzīmu efektivitātes paaugstināšanā. RSU 2004. g. Zinātniskie raksti, 

Rīga 2005, 354 - 360 
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25. Optimisation of prescription writing accelerates its acquisition of medical students. RSU 2004. g. Zinātniskie raksti, 
Rīga 2005; 378 - 380  

26. HMG CoA reduktāzes inhibitoru statīnu triumfa gājiens. Materia medica, 2005, 10, 6 – 11 
27. Pretaterosklerozes līdzekĜi. Latvijas ārsts, 2005, 10, 42 – 47  
28. Mūsdienu farmakoepidemioloăija kā farmakovigilances zinātniskais pamats. Ievads farmakovigilancē, Rīga, 2005, 83 – 

87 
29. Psihotropie līdzekĜi mūsdienu skatījumā I daĜa, Doctus, 2005, 11, 4 – 9 
30. Pretateroslerozes līdzekĜi. Latvijas ārsts, 2005, 11, 20 – 24 
31. Psihotropie līdzekĜi mūsdienu skatījumā II daĜa, Doctus, 2006, 1, 22 – 25 
32. Farmaceitiskais bizness farmakologa skatījumā. Materia medica, 2006, 1, 24 – 27 
 
Jānis Pavlovskis: 
 
1. Rīgas Tehniskā Universitātes izdevuma rakstu krājums “Cilvēks. Izglītība. Kultūra” –recenzents 1998.g 
 
2. Raksts “Karš un miers Sv.Augustīna uzskatos”, Rīgas Tehniskās Universitātes izdevums, “Cilvēks. Izglītība. Kultūra” 

,1997.g. 
3. “Philosophy and Deontology, Filozofija un deontoloăija” (izdots angĜu un lietuviešu val., ViĜĦā, ES 

Leonardo Da Vinci programmas ietvaros) Mācību līdzeklis medicīnas studentiem, 2001.g. 
 
  Ruta Kidika 
 

1. Starppriekšmetu saikne farmaceita asistenta izglītības programmā. Žurnāls 
„Skolotājs”, Nr.6 (48), 2004. 

 
 
 
 
 
 
 

Mācību grāmatas, metodiskie līdzekĜi 
 

Indulis PurviĦš 
 
Mācību grāmatas:  
1. Mūsdienu farmakoepidemioloăija kā farmakovigilances zinātniskais pamats. Ievads farmakovigilancē, Rīga, 2005, 83 – 

87 
2. Klīniskā farmakoloăija stomatoloăijā. RSU, Rīga, 2004, 74 lpp. (monogrāfija) 
3. Receptūra un farmakoloăija. RSU, Rīga, 2004, 159 lpp. (monogrāfija) 
4. Vispārīgās receptūras, praktiskās farmakoloăijas un farmakoterapijas pamatjautājumi. RSU, Rīga,  

2003,  253 lpp. (monogrāfija) 
5. Praktiskā farmakoloăija (monogrāfija) 3. izdevums, Rīga, ZIC, 2002., 794 lpp. 
6. Psihofarmakoloăijas pussgadsimts. Rīga, Lundbeck Latvija SIA, 2001, 68 lpp. (monogrāfija) 
7. Praktiskās farmakoloăijas pamatjautājumi. Rīga, 2000, MMML, 220 lpp. (monogrāfija) 
 
Ausma Cēbere 
 
Mācību grāmatas, kas izstrādātas Leonardo da Vinci projekta ietvaros: „Anatomija un fizioloăija”, „Filozofija un 
deontoloăija”, „Farmaceitiskā aprūpe”, „Farmakognozija”, 2001.g. 
 
Jānis Pavlovskis 
 

1. Mācību līdzeklis medicīnas studentiem “Philosophy and Deontology, Filozofija un deontoloăija” (izdots 
angĜu un lietuviešu val., ViĜĦā, ES Leonardo Da Vinci programmas ietvaros) 2001.g. 
 
Mirdza Indriksone: 
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1. Mācību līdzeklis. Clinical Pathology, Kaunas Tehnologija. With support of Commision of the European Communities 
and Leonardo da Vinci programm. Sadarbībā ar KauĦas medicīnas skolu. – 2001.g. 

 
  Ruta Kidika 
 

1. Mācību līdzeklis „Praktisko darbu lapas kā racionāla darba organizēšanas un 
pārskatāma rezultāta saĦemšanas līdzeklis mācību priekšmetā „Neorganiskā 
ėīmija”, IZM PIC, 2004.g. 

2. Metodiskais līdzeklis ,,Didaktiskās sistēmas pilnveide farmaceitiskajā ėīmijā 
medicīnas skolā”, 2004.g. 

3. Metodiskie līdzekĜi studiju kursu ėīmijā, farmaceitiski medicīnisko preču zinības, 
profesionālajā saskarsmē ESF projekta „Izglītības programmas „Farmaceita 
asistents” mācību priekšmetu satura un metodiskā nodrošinājuma uzlabošana” 
ietvaros, 2006.g. 

 
Ligita KalniĦa 
 

1. Mācību līdzeklis “Botānika farmaceita asistentiem”, 2005.g. 
2. Metodiskās izstrādnes un mācību līdzekĜi par dažādām tēmām zāĜu formu tehnoloăijā 

(„Šėīdinātāji”, „Ziežu pamatmasas”, „Acu pilieni”, „Devu pārbaude dažādās zāĜu formās”, 
„Injekciju šėīdumi” u.c.), farmakognozijā („Vides piesārĦojums un ārstniecības augi”, 
„Dzīvības ėīmija”, „Farmakognostiskā analīze”, „Ārstniecības augu drogu sagatavošana” u.c.). 
– 2004.—2006.g. 

3. Metodiskais līdzeklis studiju kursā „ZāĜu formu tehnoloăija” ESF projekta „Izglītības 
programmas „Farmaceita asistents” mācību priekšmetu satura un metodiskā nodrošinājuma 
uzlabošana” ietvaros, 2006.g. 

Ingolfs Jānis Žukovskis: 
1) Mācību grāmata „Sporta medicīnas praktikums” Rīga, „Zinātne”, 1991, 117 lpp. 
2) Mācību grāmata „Medicīniskā kontrole un sporta medicīna”, Rīga. 1989, 106 lpp. 
3) Mācību grāmata „Pirmā medicīniskā palīdzība”, Rīga, LSPA, 1991, 40 lpp. 
4) Videofilma „Reanimācija”, mācību metodiskais līdzeklis, 1991, 30 min. 

 
Maija Lagzdone 
 

1. No 2005.g. – darbs pie mācību grāmatas „Kompendijs latīĦu valodā farmaceitiem” 
2. Mācību līdzeklis farmaceita asistentiem „Recepte”, (leksikas minimums, uzdevumi latīĦu 

valodā), IZM PIC, 2005.g. 
 

Zinātnisko, akadēmisko un praktisko pētījumu izstrāde 
 
Indulis PurviĦš 
 
Pašlaik zinātniskais darbs veltīts aterosklerozes farmakoloăiskās regulācijas izpētei.  
Kopš 1996.gada Latvijas ZinātĦu padomes 3 grantu vadītājs šajā tēmā. 
3 doktorantu zinātnisko darbu vadītājs. 
 

1. The changes of oxidation processes of LDL cholesterol under the influence of HMG Co A reductase inhibitors 
statins and the role of antioxidants on these processes. RSU Zinātniskie raksti, Rīga 2005; 99 – 102 

2. Pretateroslerozes līdzekĜi. Latvijas ārsts, 2005, 11, 20 – 24 
3. HMG Co A reduktāzes inhibitoru statīnu triumfa gājiens. Materia Medica, 2005.g. 
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4. The changes of lipoproteins and antioxidant status under the influence of 80 mg HMG Co A reductase inhibitor 
fluvastin. Lietovos bendroios praktikos gydytojas, 2004, 114 – 116 

5. Influence of hypolipidemic drugs (HMG Co A reductase inhibitors) on endothelium dysfunction caused by 
catecholamines in rats. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, 2003, vol.57, 219-223 

6. Alfa un beta adrenoreceptoru blokādes loma statīnu grupas hipolipidēmisko līdzekĜu kardio – un angioprotektīvajā 
darbībā.  LMA/RSU Zinātniskie raksti, Rīga, 2001, 143-145 

 
Ruta Kidika 
 

1. Pētījums maăistra darba ietvaros „Izpratnes veidošana par zāĜu vielu ėīmisko dabu organiskās ėīmijas kursā”, LU, 
2002.g. 

 
Marija SosĦina 
 

1. Pētījums maăistra darba ietvaros „English for Specific Purposes” (visām medicīniskās aprūpes profesijām), LU, 
2002.g. 

 
Ināra Kantāne 
 

1. Pētījums maăistra darba ietvaros „Iestājpārbaudījuma nozīmīguma analīze”, LU, 2003. 
 
Ingolfs Jānis Žukovskis: 

1) Izglītības projekta „Veselības izglītības metožu un faktoru izpēte”. Pieteikums Sorosa fondam Latvijā, 1995, 5.lpp. 
2) Veselības veicināšanas faktoru un metožu izpēte (1995. – 1999.g.) Pieteikums Latvijas Zinātnes padomes pētījumu 

programmai „Latvijas iedzīvotāju un tautas veselība”, 1995.,13 lpp. 
3) Possibilities of primary health care in the practics of the family doctor. Abstracts of Lectures of the Second Baltic 

conference on family medicine, Riga, 1997, 46. 
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10.pielikums 
 

 
 
 
 

Rīgas 1.medicīnas koledžas studiju  
darba organizācijas struktūra 
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11.pielikums 
 

 
 
 
 

Par Augstākās izglītības programmas 
apgūšanu izsniedzamā diploma un  

tā pielikuma paraugs* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Līdz šim pirmā līmeĦa augstākās izglītības diplomi Rīgas 1.medicīnas koledžas 
absolventiem nav izsniegti. 
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12.pielikums 
 

 
 
 
 

Informācija par nepievienotajiem 
dokumentiem 
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Informācija par nepievienotajiem dokumentiem 
 
Nr. 
p.k. 

Dokumenta nosaukums Vieta, kur dokuments atrodas 

1. Docētāju izglītību un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti PersonāldaĜā 
2. Docētāju individuālie kvalifikācijas paaugstināšanas plāni, 

zinātniski lietišėo pētījumu tēmas 
Pie katedras vadītāja 

3. Docētāju, kas iesaistīti programmas īstenošanā, zinātniskās 
biogrāfijas (curriculum vitae) – aktualizētas, docētāju 
parakstītas  

PersonāldaĜā 

Iekšējie normatīvie dokumenti, kas reglamentē koledžas un 
studējošo attiecības: 

 

Studiju līgumi Pie Studiju daĜas vadītājas 

4.  
 

Iekšējās kārtības noteikumi 
Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību 
UzĦemšanas noteikumi 
Nolikums par studentu pašpārvaldi u.c. 

Kancelejā 

5. Studentu personas lietas, studiju kartes Pie speciālistes lietvedības jautājumos 
6. Koledžas nolikums Kancelejā 
7.  Koledžas Padomes nolikums Kancelejā 
8. Koledžas Padomes sēžu protokoli Pie padomes priekšsēdētāja 
9. Darba plāns 2006./2007. studiju gadam Pie direktora vietnieces zinātniskajā 

darbā 
10. Lietišėās pētniecības mērėprogramma 2006. – 2012.gadam Pie direktora vietnieces zinātniskajā 

darbā 
11. Darba devēju aptauju rezultāti Pie direktora vietnieces zinātniskajā 

darbā 
12. Līgumi / vienošanās ar prakšu bāzēm par studentu praksēm Pie direktora vietnieces zinātniskajā 

darbā 
13. Vienošanās ar darba devējiem par lietišėo pētniecību Pie direktora vietnieces zinātniskajā 

darbā 
14.  Studējošo aptauju rezultāti Pie Studiju daĜas vadītājas 
15. Ieteicamā literatūra izglītības programmas studentiem Bibliotēkā 
16. Bibliotēkas nolikums Bibliotēkā 
17. Programmas studiju grafiks 2006./2007. studiju gadam Pie direktora vietnieces studiju darbā 
18. Studiju kursu programmu izvērstie plāni Pie docētājiem 
19. Profesijas standarts Pie katedras vadītāja 
20. Koledžas budžeta tāme Grāmatvedībā 
21. Informatīvie un reklāmas materiāli Pie direktora vietnieces zinātniskajā 

darbā 
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13.pielikums 
 

 
 
 
 

Izraksts no koledžas Padomes sēdes 
protokola par lēmumu apstiprināt 
akreditējamās studiju programmas 

pašnovērtējumu 
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