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1. Izglītības iestādes personāla koleăiālās vadības un lēmējinstitūcijas lēmums par studiju 

programmas īstenošanu 
 
 Lēmums uzsākt studiju programmas “Ārstniecība” vecmātes 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 „Ārstniecība vecmātes kvalifikācijas iegūšanai pašvērtējumu ir pieĦemts 
koledžas Padomes sēdē 23.02.2007., protokols Nr.2.  
 Izraksts ko 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 
“Ārstniecība” (4172100) vecmātes kvalifikācijas iegūšanai izsniegta 2005.gada 29.decembrī, 
Licences Nr.041024-3, Licences termiĦš 3 gadi. 
   Licences kopija pievienota - 1.pielikumā 
 

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

 
 Studiju programmas likvidācijas gadījumā, kā arī pēc pirmā līmeĦa augstākās izglītības 
vecmātes specialitātē iegūšanas studējošajiem saskaĦā ar noslēgto līgumu ir iespēja turpināt 
studijas Rīgas StradiĦa universitātē studiju programmā “Māszinības”. 
 Rīgas 1.medicīnas koledža ir vienīgā mācību iestāde Latvijā, kur iespējams apgūt 
vecmātes specialitāti. 
 Studiju programmas “Ārstniecība” vecmātes 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 – 2.pielikumā. 
 
4.       Studiju programmas apraksts 
 
      Studiju programma ,,Ārstniecība” vecmātes kvalifikācijas iegūšanai plānota ievērojot 
Latvijas republikas likumdošanu un ES direktīvas, kas reglamentē vecmātes profesiju, kā arī 
sadarbībā ar Latvijas Vecmāšu asociāciju un potenciālajiem darba devējiem. 

      Studiju programma paredzēta 3 gadu pilna laika studijām (120 KP ). Studiju kursi un prakses 
     sadalītas 6 semestros (skat. Vecmātes studiju programmas plānā ). Pēc visu studiju kursu  
     apguves studējošais kārto kvalifikācijas eksāmenu, kā sastāvā ietilpst kvalifikācijas darba  
     izstrādāšana. Pēc sekmīgi nokārtota kvalifikācijas eksāmena, studējošais iegūst kvalifikāciju  
     vecmāte un tiek reăistrēts vecmāšu reăistrā. 

       Studiju kursu saturs veidots, lai nākotnē veicinātu vecmātes profesionālo patstāvību, 
plašāku iesaistīšanos sievietes un viĦas ăimenes aprūpes un izglītošanas procesos, kā arī 
nākamo vecmāšu izglītošanā un savas profesijas pilveidošanā. 

 
4.1. Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību  

 
Studiju programmas apguvei nepieciešamie priekšnosacījumi: iegūta vidējā izglītība. 
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4.2. Studiju programmas mērėi, uzdevumi un plānotie rezultāti 
 
Vecmātes profesiju reglamentē likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu” un  MK noteikumi Nr.” 68 (2002.g.19.II) „Izglītības  programmu minimālās 
prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”. 
 
 
 
Studiju programmas mērėis: 
 
 Sagatavot  kvalificētu, 1. līmeĦa profesionālai augstākai izglītībai  un 4.līmeĦa profesionālai  
kvalifikācijai atbilstošu vecmāti, kura pārvalda vecmātes profesijā nepieciešamās un profesijas 
standartā paredzētās zināšanas un prasmes. 
 
Uzdevumi: 
 

1. prast rūpēties par sievietes, viĦas ăimenes un sabiedrības seksuālo un reproduktīvo veselību; 
2. veikt sievietes, grūtnieces, dzemdētājas un nedēĜnieces aprūpi; 
3. veikt jaundzimušā aprūpi; 
4. vadīt fizioloăisku grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu; 
5. piedalīties ārstniecībā; 
6. organizēt un vadīt dzemdību palīdzības darbu; 
7. izglītot pacientus un sabiedrību; 
8. apgūt prasmes informācijas ieguvē, analīzē un izmantošanā; 
9. apgūt komunikācijas un saskarsmes prasmes darbam ar sievieti, viĦas ăimeni un sabiedrību, 
10. attīstīt augstu atbildības sajūtu un gatavību strādāt paaugstinātas fiziskās un psiholoăiskās 

slodzes apstākĜos. 
 
Plānotie rezultāti: 
 

1. studējošie  ieguvuši vecmātes kvalifikāciju, kas atbilst 4. profesionālās  kvalifikācijas 
līmenim un 1.profesionālās augstākās izglītības līmenim. 

2. programmas absolventi var strādāt vecmātes profesijā un spēj veikt vecmātes profesijas 
standartā paredzētos pienākumus: 
o nodrošina fizioloăiskas grūtniecības vadīšanu un aprūpi, 
o vada fizioloăiskas dzemdības, 
o vada fizioloăisku pēcdzemdību periodu, 
o veic jaundzimušo aprūpi, 
o konsultē ăimeni ăimenes plānošanas un kontracepcijas jautājumos, 
o veicina sievietes seksuālo un reproduktīvo veselību,  
o nodrošina sievietes un jaundzimušā veselības stāvokĜa izvērtēšanu,  veselības 

traucējumu diagnostiku, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu un veikšanu veselības 
stāvokĜa stabilizēšanai, 

o nodrošina precīzu un drošu medikamentu saĦemšanu, 
o nodrošina nozīmēto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšanu, 
o nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, 
o organizē un vada dzemdību palīdzības un aprūpes darbu, 
o izglīto sievieti, viĦas ăimeni un sabiedrību, 
o veicina savas profesijas un dzemdību palīdzības darba attīstību, 
o darbojas  saskaĦā ar juridiskiem un ētiskiem principiem. 
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      4.3. Studiju programmas plāns 
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A Vispārizglītojošie mācību kursi            
A 1. Humanitārās un sociālās zinātnes            
A 1.1. Ētika 1 KP 26 - 14 Iesk. 1       
A 1.2. Saskarsme 1 KP 26 - 14 Iesk. 1       
A 1.3.  Vecmātes darba juridiskā bāze 1 KP 26 - 14 Iesk.     1   
A 1.4.  Psiholoăija  2 KP 52 16 12 Iesk.  1  1     
A 1.5. Pedagoăijas pamati  1 KP 26 - 14 Iesk.    1    
A 1.6.  Socioloăijas pamati un sociālā medicīna 1 KP 26 - 14 Iesk.      1  
A 1.7. LatīĦu terminoloăija 1 KP 26  - 14 Iesk. 1       
A 1.8.  Vecāku sagatavošana bērna dzimšanai un 

aprūpei 
3 KP 38 40 42 Iesk. 

 
    2  1  

A 2. Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes             
A 2.1.  Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, citoloăija 

un ăenētika 
1 KP 26 - 14 Iesk. 1       

A 2.2.  Anatomija 4 KP 72 64 24 SE-2 3  1      
A 2.3.  Fizioloăija 2 KP 38 24 18 Iesk. 1  1      
A 2.4.  Bakterioloăijas, virusoloăijas un parazitoloăijas 

pamati 
1 KP 26 8 6 Iesk. 1       

A 2.5.  Radioloăijas pamati 1 KP 26 - 14 Iesk.     1   
 Kopā vispārizglītojošie mācību kursi 20 KP   434 152 214  9  3  1  1  4  2  
B  Nozares mācību kursi             

B 1.  Farmakoloăijas pamati  3 KP 64 36 20 SE-2 2  1      
B 2. Patoloăijas pamati 1 KP 24 12 4 Iesk.  1      
B 3.  Higiēna, profilaktiskā medicīna, veselības 

izglītība 
2 KP 42 12 26 Iesk. 1     1   

B 4. Pacientu medikamentozā aprūpe 2 KP 32 36 12 Iesk.   1  1    
B 5.  Propedeitika 2 KP 38 30 12 Iesk.  2      
B 6.  Profesionāli tehniskās iemaĦas 7 KP 76 184 20 SE-3 2  3  2     
B 7. Jaundzimušā fizioloăija, aprūpe un novērošana 2 KP. 36 28 16 Iesk.  2      
B 8.  Seksuālā izglītība un ăimenes plānošana 1 KP  24 12 4 Iesk.     1   
B 9. Neonatoloăija; 2 KP 34 36 10 Iesk.  2      
B 10. Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību 

periods 
5 KP 60 124 16 SE-2  5      

B 11. Embrioloăija 1 KP 22 12 6 Iesk.  1      
B 12. Cilvēka pamatvajadzības un aprūpes principi 1 KP 24 12 4 Iesk. 1       
B 13.  Pediatrija 4 KP 58 88 14 SE-4   2  2    
B 14.  Dzemdību patoloăija 8 KP 120 180 20 SE-5   3  3  2   
B 15. Ginekoloăija 5 KP 94 88 18 SE-6    2  2  1  
B 16.  Operatīvā dzemdniecība 2 KP 32 36 12 Iesk.      2  
B 17. Ekstraăenitālā patoloăija (EP)            

B 17.1. Terapeitiskā EP 4 KP 74 68 18 SE-4   2  2    
B 17.2. Ėirurăiskā EP 2 KP 34 36 10 Iesk.   1  1    
B 17.3. Infekcijas EP 2 KP 46 24 10 Iesk.    2    
B 17.4. Neiroloăiskā un sensoro orgānu EP 2 KP 46 24 10 Iesk.    2    
B 17.5. Psihiskā EP psihosomātiskie traucējumi 

dzemdniecībā 
2 KP 46 24 10 Iesk.     2   

B 18. Analgēzija, anestēzija un reanimācija 2 KP 36 32 12 Iesk.     2   
B 19. Ādas un seksuāli transmisīvās slimības 1 KP 24 12 4 Iesk.    1     
B 20. Aprūpes process pacientiem ar veselības 

traucējumiem 
2 KP 46 24 10 Iesk.   1  1    

B 21. Dietoloăija, sievietes un bērna uzturs 1 KP 26 - 14 Iesk.  1      
B 22. Rehabilitācijas aspekti dzemdniecībā 1 KP 18 16 6 Iesk.      1  
B 23. Vecmātes prakse dzemdību zālē 4 KP - 160 - Iesk.   1  1  1  1  
B 24.  Katastrofu medicīna 1 KP 18 12 10 Iesk.      1  

 
 

Kopā nozares mācību kursos 72 KP 1194 1358 328  6  18  14  17  11  6  

C Izvēles kursi   4 KP  104 - 56 Iesk. 1   1  1  1   
C 1.  AngĜu valoda  4 KP  104 - 56 Iesk. 1   1  1  1   
C 2.  Sports 4 KP  -  104 56 Iesk. 1   1  1  1   

 Kopā mācību nedēĜās  
 

96 KP 1732 1510 598 
 

 16  21  16  19  16  8 

 Prakse 1.kursā  3 KP   120    3      
 Prakse 2.kursā  5 KP  200      5    
 Prakse 3.kursā  8 KP  320        8  
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 Kvalifikācijas darbs  
Kvalifikācijas eksāmens 

8 KP  320        8  

 Kopā visā mācību laikā: 120 KP 
4800 st 

 
1732  

 
2470 

 
598 

 16  24  16  24  16  24  

 
Iesk. –ieskaite 
SE-2- semestra eksāmens (cipars norāda semestri, kurā eksāmens notiek) 
Kvalifikācijas eksāmens sastāv no kvalifikācijas darba un zināšanu un prasmju pārbaudes vecmātes darbību profilējošos studiju kursos. 
 

Praktiskās mācības – 2470 st. – 52% no kopējā studiju laika. 
Teorētiskās mācības – 1732 st. – 36% no kopējā studiju laika. 
Patstāvīgās mācības – 598 st. – 35% no teorētisko studiju 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”, 
• ES direktīva 80/154/EEK (ar grozījumiem), 
• ES direktīva 80/155/EEK (ar grozījumiem). 
 
Iestāšanās noteikumi: 

Prasība sākt mācības vecmātes izglītības programmā pēc pilna vidusskolas kursa apgūšanas ir 
definēta likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, ES 
direktīvā 80/155/EEK, MK noteikumos Nr.68 “Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, 
farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”.  
Vecmātes izglītības programmā Latvijā tika un tiek uzĦemti studenti tikai ar vidējo (vai tai 
ekvivalentu) izglītību. 
 
Secinājums: 
Iestāšanās noteikumu aspektā koledžas studiju programma vecmātēm pilnībā atbilst 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. 
 
Mācību process: 
ES sektorālās direktīvas 80/154/EEK; 80/155/EEK; 89/594/EEK reglamentē mācību kopīgo laiku 
un mācību saturu. Mācību laiku precizē LR likums “Par reglamentētajām profesijām un 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, kas nosaka nepieciešamo stundu skaitu, kā arī samēru starp 
praktiskajām un teorētiskajām mācībām. 
 
Stundu sadalījums vecmātes studiju programmas koledžas mācību plānā: 
 

 2006.gada mācību plāns (1.līmeĦa 
augstākās izglītības programma) 

LR un ES likumdošanas prasības 

Kopējais stundu skaits  4800 st (104,3%) 4600 st. 
Teorētisko stundu daĜa  1732 st. (36%) Vismaz 33.3% 
Klīnisko praktisko mācību daĜa 2470 st. (52%) Vismaz 50% 
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Secinājums: 

Mācību procesa organizatorajā aspektā koledžas studiju programma vecmātēm atbilst 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. 

Saturiskā atbilstība 
Vecmātes izglītības programmas saturu reglamentē 2002.g. MK noteikumu Nr.68. un ES 
direktīvas 80/155/EEK prasības 
2002.g. MK noteikumu Nr.68. un 80/155/EEK prasības * Atbilstošie priekšmeti 2005. gada mācību 

plānā * 
14.1.1. anatomija un fizioloăija; A 2.2. Anatomija 

A 2.3. Fizioloăija 
14.1.2. patoloăijas pamati; B 2. Patoloăijas pamati 
14.1.3. bakterioloăijas, virusoloăijas un parazitoloăijas pamati; A 2.4. Bakterioloăijas, virusoloăijas un parazitoloăijas 

pamati; 
14.1.4. biofizikas, bioėīmijas un radioloăijas pamati; A 2.1. Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, citoloăija un 

ăenētika 
A 2.5. Radioloăijas pamati; 

14.1.5. pediatrija, neonatoloăija; B 9. Neonatoloăija; 
B 13. Pediatrija 

14.1.6. higiēna, profilaktiskā medicīna, veselības izglītība, slimību agrīnā 
diagnostika; 

B 3. Higiēna, profilaktiskā medicīna, veselības izglītība, 
B 5. Propedeitika 
B 17. Ekstragenitālā patoloăija 

14.1.7. dietoloăija, sievietes un bērna uzturs; B 21. Dietoloăija, sievietes un bērna uzturs; 
14.1.8. socioloăijas pamati un sociālā medicīna; A 1.6. Socioloăijas pamati un sociālā medicīna 
14.1.9. farmakoloăijas pamati; B 1. Farmakoloăijas pamati 

B 4. Pacientu medikamentozā aprūpe 
14.1.10. psiholoăija; A 1.4. Psiholoăija  

A 1.2. Saskarsme  
14.1.11. pedagoăijas pamati; A 1.5. Pedagoăijas pamati 
14.1.12. veselības aprūpes organizācija un normatīvie akti veselības aprūpē; A 1.3. Vecmātes darba juridiskā bāze 
14.1.13. profesionālā ētika; A 1.1. Ētika 
14.1.14. seksuālā izglītība un ăimenes plānošana; B 8. Seksuālā izglītība un ăimenes plānošana 
14.1.15. mātes un bērna tiesību aizsardzība; A 1.3. Vecmātes darba juridiskā bāze 
14.2.1. embrioloăija; B 11. Embrioloăija 
14.2.2. grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods; B 10. Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods 
14.2.3. ginekoloăiskā un dzemdību patoloăija; B 14. Dzemdību patoloăija 

B 15. Ginekoloăija 
 

14.2.4. sagatavošanās bērna dzimšanai un vecāku funkcijām (arī psiholoăiskie 
aspekti); 

A 1.8. Vecāku sagatavošana bērna dzimšanai un aprūpei 

14.2.5. vecāku sagatavošana bērna dzimšanai un aprūpei (arī psiholoăiskā 
sagatavošana); 

A 1.8. Vecāku sagatavošana bērna dzimšanai un aprūpei 

14.2.6. vecmātes darbā nepieciešamo medicīnisko ierīču un aparatūras 
izmantošana; 

B 6. Profesionāli tehniskās iemaĦas 
B 16. Operatīvā dzemdniecība 
B 20. Aprūpes process pacientiem ar veselības 
traucējumiem 
 

14.2.7. analgēzija, anestēzija un reanimācija; B 18. Analgēzija, anestēzija un reanimācija 
14.2.8. jaundzimušā fizioloăija un patoloăija; B 7. Jaundzimušā fizioloăija, aprūpe un novērošana 
14.2.9. jaundzimušā aprūpe un novērošana; B12. Cilvēka pamatvajadzības un aprūpes principi 

B 9. Neonatoloăija; 
14.3.1. grūtnieču konsultācija, kas ietver vismaz 100 pirmsdzemdību pārbaudes; Prakse 1.kursā  

Prakse 2.kursā 
Prakse 3.kursā 
Kvalifikācijas darbs 

14.3.2. vismaz 40 grūtnieču novērošana un aprūpe pirmsdzemdību periodā; B 23. Vecmātes prakse dzemdību zālē 
Prakse 1.kursā  
Prakse 2.kursā 
Prakse 3.kursā 
Kvalifikācijas darbs 

14.3.3. vismaz 40 dzemdību pieĦemšana. Ja šo apjomu nevar nodrošināt, to var 
samazināt līdz 30 dzemdībām, paredzot, ka izglītojamie asistēs vēl 20 
dzemdībās; 

B 23. Vecmātes prakse dzemdību zālē 
Prakse 1.kursā  
Prakse 2.kursā 
Prakse 3.kursā 
Kvalifikācijas darbs 

14.3.4. asistēšana dzemdībās ar augĜa patoloăisku guĜu. Ja tas nav iespējams, 
prasmes apgūst simulējošās situācijās; 

B 23. Vecmātes prakse dzemdību zālē 
Prakse 2.kursā 
Prakse 3.kursā 
Kvalifikācijas darbs 

14.3.5. epiziotomijas izpilde un ėirurăisko šuvju uzlikšana; B 23. Vecmātes prakse dzemdību zālē 
Prakse 2.kursā 
Prakse 3.kursā 
Kvalifikācijas darbs 
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14.3.6. 40 pacientu ar riska faktoriem novērošana un aprūpe (grūtnieces, 
dzemdētājas un sievietes pēcdzemdību periodā); 

B 23. Vecmātes prakse dzemdību zālē 
Prakse 2.kursā 
Prakse 3.kursā 
Kvalifikācijas darbs 

14.3.7. vismaz 100 sieviešu pēcdzemdību periodā un veselu jaundzimušo 
pēcdzemdību izmeklēšana; 

B 23. Vecmātes prakse dzemdību zālē 
Prakse 1.kursā  
Prakse 2.kursā 
Prakse 3.kursā 
Kvalifikācijas darbs 

14.3.8. sieviešu pēcdzemdību periodā un jaundzimušo novērošana un aprūpe, 
ieskaitot priekšlaicīgi dzimušos, pārnēsātos, jaundzimušos ar mazu dzimšanas 
svaru un slimos jaundzimušos; 

B 23. Vecmātes prakse dzemdību zālē 
Prakse 1.kursā  
Prakse 2.kursā 
Prakse 3.kursā 
Kvalifikācijas darbs 

14.3.9. sieviešu aprūpe, kurām ir ginekoloăiskas un grūtniecības 
patoloăijas. 

B 23. Vecmātes prakse dzemdību zālē 
Prakse 2.kursā 
Prakse 3.kursā 
Kvalifikācijas darbs 

* Numerācija kolonās atbilst vai nu 2002.g. MK 68. noteikumu apakšpunktiem (kreisā kolona) vai  numerācijai 
konkrētā gada mācību plānā. 
 
Secinājums: 
Satura aspektā koledžas studiju programma vecmātēm atbilst reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
 
      Vecmātes 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 
vecmātes izglītības 

programma 

Standarta prasības 

1. Programmas kopējais apjoms 120 KP Programmas apjoms ir no 80 līdz 
120 kredītpunktiem. 

2. Studiju kursu kopējais apjoms 96 KP jeb 80% no kopējā 
apjoma  

Vismaz 56 KP, bet ne vairāk 
kā 75 % no programmas 
apjoma 

3. Vispārizglītojošo studiju 
priekšmetu apjoms 

20 KP Vismaz 20 KP 

4.  Profesionālās izglītības 
studiju priekšmetu apjoms 

72 KP Vismaz 36 KP 

5. Prakses apjoms 16 KP Vismaz 16 KP 
6. Kvalifikācijas darba apjoms 8 KP jeb 7 % no 

programmas apjoma 
Vismaz 8 KP, bet ne vairāk 
kā 10 % no programmas 
apjoma 

7.  Studējošo patstāvīgā darba 
apjoms 

598 st., jeb 35% no 
teorētisko mācību 
apjoma 

35 – 40 procentu no mācību 
kopējā apjoma. 

 
 Studiju programmas struktūra un saturs izstrādāts, pamatojoties uz vecmātes profesijas 
standartā noteiktajiem pienākumiem un uzdevumiem, ES un LR tiesību normatīvajiem aktiem 
vecmātes 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 vecmātes vidējās profesionālās izglītības programmas 
realizācijā. Par pamatojumu studiju kursu kopējā apjoma procentuālajai atšėirībai (skat. Tabulu 
lapas sākumā) jāmin vecmātes profesionālās darbības specifika. Vecmāte strādā dažāda profila 
veselības aprūpes iestādēs un organizācijās vai kā pašnodarbināta persona, rūpējoties par sievietes, 
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viĦas ăimenes un sabiedrības seksuālo un reproduktīvo veselību, veicot pirmsgrūtniecības, 
grūtnieces, dzemdētājas, nedēĜnieces un jaundzimušā aprūpi, vadot un atbildot par fizioloăiskas 
grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodu, piedaloties ārstniecībā, organizējot un vadot 
dzemdībpalīdzību, izglītojot pacientus, aprūpes komandas locekĜus un sabiedrību, kā arī veicinot 
savas profesijas un dzemdībpalīdzības darba attīstību. Minēto uzdevumu un darbību veikšanai 
studiju programmai jānodrošina pietiekams profesionālās izglītības studiju kursu apjoms, kas Ĝautu 
topošajai vecmātei pietiekami kvalitatīvi apgūt profesijā nepieciešamās zināšanas un  prasmes.  
 

Studiju programmas atbilstība vecmātes profesijas standartam 
 

Vecmātes profesijas standartā paredzētās zināšanas un studiju kursi, kas nodrošina to apgūšanu. 
 

Vecmātes profesijas standartā 
definētās zināšanu jomas 

Studiju kursi no mācību  plāna. 

Saskarsme, filozofijas pamati, 
psiholoăijas pamati, ētika, ētikas 
principi  vecmātes praksē, vecmātes 
darba juridiskā bāze, pedagoăijas 
pamati, pedagoăijas principi vecmātes 
praksē,socioloăijas pamati, sociālā 
palīdzība sievietei, ăimenei, 
grūtniecības, bērnu audzināšanas 
laikā, latīĦu terminoloăija. 

Saskarsme. Ētika. Vecmātes darba juridiskā bāze. 
Psiholoăijas pamati. Pedagoăijas pamati. Socioloăijas 
pamati un sociālā medicīna. LatīĦu terminoloăija. 
Vecāku sagatavošana bērna dzimšanai un aprūpei. 

Cilvēka anatomija, fizioloăija, 
patoloăiskā  anatomija, patoloăiskā 
fizioloăija. 

Anatomija. Fizioloăija. Patoloăijas pamati. Jaundzimušā 
fizioloăija, aprūpe un novērošana. 

Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, 
citoloăija, ăenētika. 

Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, citoloăija, ăenētika. 

Sievietes reproduktīvo orgānu, 
iegurĦa anatomija, fizioloăija, 
patoloăisko procesu morfoloăiskais 
un funkcionālais pamats. 

Anatomija. Fizioloăija. Patoloăijas pamati. Grūtniecība, 
dzemdības un pēcdzemdību periods. 

Aprūpes pamatjēdzieni  - cilvēks, 
veselība, vide, aprūpe – to savstarpējā 
saistība. 
Drošas vides nodrošināšanas 
paĦēmieni. 

Higiēna, profilaktiskā medicīna, veselības izglītība. 
Cilvēka pamatvajadzības un aprūpes principi. 

Cilvēka pamatvajadzības – 
fizioloăiskās, sociālās, garīgās , 
intelektuālas to ietekmējošie faktori.  
Cilvēka vajadzības- universālās , 
attīstības, veselības traucējumu. 
Pašaprūpe, to ietekmējošie faktori. 
Sievietes pašizmeklēšanas un 
pašnovērtēšanas metodes 
 

Cilvēka pamatvajadzības un aprūpes principi. Seksuālā 
izglītība un ăimenes plānošana. Aprūpes process 
pacientiem ar veselības traucējumiem. Profesionāli 
tehniskās iemaĦas. 
 
 
 
 
 
 

Farmakoloăija. Farmakoloăijas pamati. 
Klīniskā farmakoloăija. Pacientu medikamentozā aprūpe. 
Mikrobioloăija. Bakterioloăijas, virusoloăijas pamati. 
Patoloăija. Patoloăijas pamati. 
Higiēna. Higiēna, profilaktiskā medicīna, veselības izglītība. 
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Propedeitika. Propedeitika. 
Embrioloăija. 
AugĜa attīstība, organoăenēze, orgānu 
sistēmu funkcionēšana. 

Embrioloăija.  

 Grūtnieces organisma bioloăiskā 
adaptācija grūtniecībai. 
 Grūtniecības diagnostika.  
Faktori, kas ietekmē grūtniecību un 
augĜa attīstības gaitu. 
Fizioloăiskas grūtniecības vadīšana. 
Fizioloăiska dzemdību procesa 
vadīšana. 
Fizioloăiska pēcdzemdību perioda 
vadīšana. 
Dzemdību palīdzības darba kvalitātes 
un efektivitātes nodrošināšanas 
principi. 
Vadības principi, dzemdību palīdzības 
darba vadīšana. 

Grūtniecība, dzemdības, un pēcdzemdību periods. 
Embrioloăija. 
Terapeitiskā EP (ekstraăenitālā patoloăija). Ėirurăiskā 
EP. Infekcijas EP.  Neiroloăiskā un sensoro orgānu EP. 
Psihiskā EP , psihosomātiskie traucējumi dzemdniecībā. 
Dietoloăija, sievietes un bērna uzturs. Rehabilitācijas 
aspekti dzemdniecībā. Analgēzija , anestēzija un 
reanimācija. Vecmātes darba juridiskā bāze. Pedagoăijas 
pamati. 

Jaundzimušā adaptācijas periods. 
Zīdīšana – fizioloăija praktiskā norise. 

Jaundzimušā fizioloăija, aprūpe un novērošana. 
Dietoloăija, sievietes un bērna uzturs.  

Jaundzimušā anatomiski fizioloăiskās 
īpatnības, fizioloăiskie robežstāvokĜi. 
Jaundzimušā dzemdību traumas. 
Jaundzimušā iedzimtās patoloăijas. 
Jaundzimušā ăenētiskās patoloăijas. 
Jaundzimušā intrauterīnās specifiskās 
un nespecifiskās infekcijas. 
Jaundzimušā primārās reanimācijas 
patfizioloăiskais pamatojums un 
tehnika. 
Jaundzimušo  profilakses pasākumi. 
Jaundzimušo vakcinācija. 
Jaundzimušā iespējamo komplikāciju 
diagnostika un nepieciešamā 
ārstēšana. 
 

Neonatoloăija. Pediatrija. Jaundzimušā fizioloăija, 
aprūpe un novērošana. Pacientu medikamentozā aprūpe.  

Ăimenes plānošanas metodes un 
kontraceptīvie līdzekĜi, to lietošanas 
indikācijas un kontraindikācijas, 
lietošanas īpatnības, priekšrocības, 
trūkumi un efektivitāte. 
Seksuālo veselību ietekmējošie 
faktori. 

Seksuālā izglītība un ăimenes plānošana. 

Iespējamo grūtniecības komplikāciju  
diagnostika un nepieciešamā 
ārstēšana. 
Iespējamo dzemdību gaitas 
komplikāciju diagnostika un 
nepieciešamā ārstēšana. 
Iespējamo pēcdzemdību perioda 
komplikāciju diagnostika un 

Dzemdību patoloăija. Grūtniecība, dzemdības, un 
pēcdzemdību periods.  
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nepieciešamā ārstēšana. 
Vakumekstrakcijas indikācijas un 
tehnika. 
Stangu dzemdību indikācijas un 
tehnika. 
Ėeizergrieziena operācijas indikācijas 
un tehnika. 
AugĜa sadalīšanas operācijas, 
indikācijas un tehnika. 
 

Dzemdību patoloăija. Operatīvā dzemdniecība.  
Analgēzija , anestēzija un reanimācija.  

Iespējamo ginekoloăisko saslimšanu 
diagnostika un nepieciešamā ārstēšana 
komplikāciju novēršanai. 
 
 

Ginekoloăija. Farmakoloăijas pamati.Pacientu 
medikamentozā aprūpe. Aprūpes process pacientiem ar 
veselības traucējumiem. 

Iespējamo seksuāli transmisīvo 
slimību diagnostika un nepieciešamā 
ārstēšana komplikāciju novēršanai. 
  

Ādas un seksuāli transmisīvās slimības. Farmakoloăijas 
pamati. Pacientu medikamentozā aprūpe. 

Iespējamo ekstraăenitālo traucējumu 
diagnostika un nepieciešamā ārstēšana 
komplikāciju novēršanai. 
 

 Terapeitiskā EP (ekstraăenitālā patoloăija). Ėirurăiskā 
EP. Infekcijas EP.  Neiroloăiskā un sensoro orgānu EP. 
Psihiskā EP , psihosomātiskie traucējumi dzemdniecībā. 
Farmakoloăijas pamati. Pacientu medikamentozā aprūpe. 

 Diagnostisko, ārstniecisko un 
medicīniskās aprūpes manipulāciju 
tehnika. 
Higiēnas procedūru pamatojums, 
indikācijas, taktika. 

Profesionāli tehniskās iemaĦas. Aprūpes process 
pacientiem ar veselības traucējumiem. 

Aprūpes process , tā posmi – 
novērtēšana, problēmu noteikšana, 
plānošana, realizācija, izvērtēšana. 
Pacientu aprūpes darba 
dokumentēšanas principi. 

Aprūpes process pacientiem ar veselības traucējumiem. 
Terapeitiskā EP (ekstraăenitālā patoloăija). Ėirurăiskā 
EP. Infekcijas EP.  Neiroloăiskā un sensoro orgānu EP. 
Psihiskā EP , psihosomātiskie traucējumi dzemdniecībā. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas.  

Kardiopulmonālās reanimācijas 
indikācijas, patoloăisko stāvokĜu 
attīstības mehānismi, taktika dažāda 
vecuma pacientiem un grūtniecēm.  
Neatliekamā medicīniskā palīdzība 
akūtās situācijās. 

Analgēzija , anestēzija un reanimācija. Terapeitiskā EP 
(ekstraăenitālā patoloăija). Ėirurăiskā EP. Infekcijas EP.  
Neiroloăiskā un sensoro orgānu EP. Psihiskā EP , 
psihosomātiskie traucējumi dzemdniecībā . Dzemdību 
patoloăija. Ginekoloăija. 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība 
jaundzimušajiem un zīdaiĦiem 
kritiskajās situācijās.  

Neonatoloăija. Analgēzija , anestēzija un reanimācija. 

Katastrofu medicīna. Katastrofu medicīna. 
Veselības aizsardzības organizācija 
valstī, mātes un bērna veselības 
aizsardzības stāvoklis, statistika. 
Normatīvie dokumenti, kas regulē 
veselības aprūpes iestāžu, tai skaitā 
vecmātes prakses darbību. 
Vecmātes prakses attīstību 
ietekmējošie faktori. 

Vecmātes darba juridiskā bāze. Socioloăijas pamati un 
sociālā medicīna. 

Svešvaloda. AngĜu valoda. 
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Vecmātes profesijas standartā definētie pienākumi un studiju kursi, kas veicina studenta 
spēju veikt šos pienākumus 

 
Vecmātes profesijas standartā 

definētie pienākumi 
Studiju kursi no mācību plāna 

1. Nodrošina fizioloăiskas grūtniecības 
vadīšanu un aprūpi 

Ētika, saskarsme, vecmātes darba juridiskā bāze, psiholoăija, pedagoăijas pamati, vecāku 
sagatavošana bērna dzimšanai un aprūpei, cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, citoloăija un 
ăenētika, anatomija, fizioloăija, bakterioloăijas, virusoloăijas un parazitoloăijas pamati, 
higiēna, veselības izglītība, propedeitika, grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods, 
embrioloăija, cilvēka pamatvajadzības un aprūpes principi, ekstraăenitālā patoloăija, 
dietoloăija, sievietes un bērna uzturs, prakse 1.kursā, prakse 2.kursā, prakse 3.kursā, 
kvalifikācijas darbs.  

2. Vada fizioloăiskas dzemdības Ētika, saskarsme, vecmātes darba juridiskā bāze, psiholoăija, pedagoăijas pamati, vecāku 
sagatavošana bērna dzimšanai un aprūpei, , anatomija, fizioloăija, bakterioloăijas, virusoloăijas 
un parazitoloăijas pamati, propedeitika, jaundzimušā fizioloăija, aprūpe un novērošana, , 
grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods, embrioloăija, cilvēka pamatvajadzības un 
aprūpes principi, ekstraăenitālā patoloăija, prakse 1.kursā, prakse 2.kursā, prakse 3.kursā, 
kvalifikācijas darbs. 

3. Vada fizioloăisku pēcdzemdību 
periodu: 

Ētika, saskarsme, vecmātes darba juridiskā bāze, psiholoăija, pedagoăijas pamati, vecāku 
sagatavošana bērna dzimšanai un aprūpei, anatomija, fizioloăija, bakterioloăijas, virusoloăijas 
un parazitoloăijas pamati, higiēna, profilaktiskā medicīna, veselības izglītība, propedeitika, 
jaundzimušā fizioloăija, aprūpe un novērošana, seksuālā izglītība un ăimenes plānošana, 
grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods, cilvēka pamatvajadzības un aprūpes 
principi, ekstraăenitālā patoloăija, dietoloăija, sievietes un bērna uzturs, prakse 1.kursā, prakse 
2.kursā, prakse 3.kursā, kvalifikācijas darbs. 

4. Veic jaundzimušo aprūpi. Ētika, saskarsme, vecmātes darba juridiskā bāze, psiholoăija, vecāku sagatavošana bērna 
dzimšanai un aprūpei, cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, citoloăija un ăenētika, anatomija, 
fizioloăija, farmakoloăijas pamati, higiēna, profilaktiskā medicīna, veselības izglītība,  
profesionāli tehniskās iemaĦas, jaundzimušā fizioloăija, aprūpe un novērošana, 
neonatoloăija, grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods, embrioloăija, cilvēka 
pamatvajadzības un aprūpes principi, pediatrija, dietoloăija, sievietes un bērna uzturs, vecmātes 
prakse dzemdību zālē, prakse 1.kursā, prakse 2.kursā, prakse 3.kursā, kvalifikācijas darbs. 
 
 

5. Konsultē ăimeni ăimenes plānošanas 
un kontracepcijas jautājumos 

Ētika, saskarsme, vecmātes darba juridiskā bāze, psiholoăija, vecāku sagatavošana bērna 
dzimšanai un aprūpei,  higiēna, profilaktiskā medicīna, veselības izglītība, seksuālā izglītība 
un ăimenes plānošana, prakse 1.kursā, prakse 2.kursā, prakse 3.kursā, kvalifikācijas darbs. 

6. Veicina sievietes seksuālo un 
reproduktīvo veselību. 

Ētika, saskarsme, vecmātes darba juridiskā bāze, psiholoăija, , higiēna, profilaktiskā medicīna, 
veselības izglītība, cilvēka pamatvajadzības un aprūpes principi, seksuālā izglītība un 
ăimenes plānošana, prakse 1.kursā, prakse 2.kursā, prakse 3.kursā, kvalifikācijas darbs. 

7. Nodrošina sievietes un jaundzimušā 
veselības stāvokĜa  izvērtēšanu, 
veselības traucējumu diagnosticēšanu, 
nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu un 
veikšanu veselības stāvokĜa 
stabilizēšanai 

Ētika, saskarsme, psiholoăija, latīĦu terminoloăija, anatomija, fizioloăija, farmakoloăijas 
pamati, patoloăijas pamati, pacientu medikamentozā aprūpe, propedeitika, neonatoloăija, 
grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods,  pediatrija, dzemdību patoloăija, ginekoloăija, 
operatīvā dzemdniecība, ekstraăenitālā patoloăija, vecmātes prakse dzemdību zālē, prakse 
2.kursā, prakse 3.kursā, kvalifikācijas darbs. 

8. Nodrošina precīzu un drošu 
medikamentu saĦemšanu 

Ētika, saskarsme, vecmātes darba juridiskā bāze, psiholoăija, latīĦu terminoloăija, fizioloăija, 
farmakoloăijas pamati, pacientu medikamentozā aprūpe, profesionāli tehniskās iemaĦas, 
neonatoloăija, pediatrija, dzemdību patoloăija, ginekoloăija, ekstraăenitālā patoloăija, 
analgēzija, anestēzija un reanimācija, ādas un seksuāli transmisīvās slimības, vecmātes prakse 
dzemdību zālē, prakse 1.kursā, prakse 2.kursā, prakse 3.kursā, kvalifikācijas darbs. 

9. Nodrošina nozīmēto diagnostisko un 
ārstniecisko procedūru veikšanu 

Ētika, saskarsme, psiholoăija, latīĦu terminoloăija, cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, 
citoloăija un ăenētika, anatomija, fizioloăija, farmakoloăijas pamati, patoloăijas pamati, 
pacientu medikamentozā aprūpe, profesionāli tehniskās iemaĦas, neonatoloăija, pediatrija, 
dzemdību patoloăija, ginekoloăija, ekstraăenitālā patoloăija, analgēzija, anestēzija un 
reanimācija, ādas un seksuāli transmisīvās slimības, vecmātes prakse dzemdību zālē, prakse 
1.kursā, prakse 2.kursā, prakse 3.kursā, kvalifikācijas darbs. 

10. Nodrošina neatliekamās 
medicīniskās  palīdzības sniegšanu 

Ētika, saskarsme, vecmātes darba juridiskā bāze, psiholoăija, , cilvēka biofizika, bioėīmiskā 
vide, citoloăija un ăenētika, anatomija, fizioloăija, farmakoloăijas pamati, patoloăijas pamati, 
pacientu medikamentozā aprūpe, profesionāli tehniskās iemaĦas, neonatoloăija, pediatrija, 
dzemdību patoloăija, ginekoloăija, ekstraăenitālā patoloăija, analgēzija, anestēzija un 
reanimācija, ādas un seksuāli transmisīvās slimības, katastrofu medicīna, vecmātes prakse 
dzemdību zālē, prakse 1.kursā, prakse 2.kursā, prakse 3.kursā, kvalifikācijas darbs. 

11. Organizē un vada dzemdībpalīdzības 
un aprūpes darbu 

Ētika, saskarsme, vecmātes darba juridiskā bāze, psiholoăija, pedagoăijas pamati, socioloăijas 
pamati un sociālā medicīna, katastrofu medicīna, vecmātes prakse dzemdību zālē, prakse 
1.kursā, prakse 2.kursā, prakse 3.kursā, kvalifikācijas darbs 

12. Izglīto sievieti, viĦas ăimenes 
locekĜus un sabiedrību par 
dzemdībpalīdzības un veselības 
uzturēšanas, veicināšanas, saglabāšanas  
jautājumiem 

Ētika, saskarsme, vecmātes darba juridiskā bāze, psiholoăija, vecāku sagatavošana bērna 
dzimšanai un aprūpei, higiēna, profilaktiskā medicīna, veselības izglītība, seksuālā izglītība 
un ăimenes plānošana, prakse 1.kursā, prakse 2.kursā, prakse 3.kursā, kvalifikācijas darbs. 
 

13. Veicina savas profesijas un 
dzemdībpalīdzības darba attīstību 

Saskarsme, vecmātes darba juridiskā bāze.  
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Izcelts – priekšmets, kurš pamatā nodrošina vecmātes profesijas standartā noteikto pienākumu. 
Pārējie priekšmeti ir saistoši šim pienākumam vai sagatavo prasmes un zināšanas konkrētajam 
pienākumam. 
 
 Vecmātes studiju programmas salīdzinājums ar Nīderlandes “Training College for 

Midwives” Amsterdamā 2001.gada programmu 
 

Nr.p.k. Rādītājs Rīgas 1.medicīnas 
koledžas vecmātes 

izglītības 
programma 

Training College for Midwives 
Amsterdama 

1. Programmas 
kopējais apjoms 
 

4800 st.  6400 st. 

2. Teorētiskā 
programmas daĜa  

1732 st.   3080 st.  

3. Praktiskā 
programmas daĜa 

2470 st.  3320 st.  

4. Patstāvīgā darba 
apjoms 

 598 st.   Nav atsevišėi izdalīts 

Salīdzinājumā ar Rīgas 1.medicīnas koledžas programmu Amsterdamas vecmāšu koledžas studiju 
programmā paredzēts lielāks stundu skaits patstāvīgajam darbam, kas sastāda lielāku stundu apjomu 
kopumā studiju programmā. 
 
Vecmātes studiju  programmas salīdzinājums ar dažāda līmeĦa ZiemeĜamerikas  vecmāšu 

studiju programmām 
        

Studiju 
programmas 
nosaukums 

ASM 
Associate of 
Science 

BSM 
Bachelor 
of science 

CTM 
Certified  
Traditional 
Midwife 

MSM Master of 
science in 
Midwifery 

Rīgas 1. 
medicīnas 
koledža 

Latviskais 
skaidrojums 

Vecmātes 
pamatizgl. 

Bakalaurs Sertificēta 
vecmāte 

Maăistrs 1.līm.augst. 
vecm.izgl. 

Studiju 
ilgums gados 

3 4 
3+1 

1 3+2 
4+1 

3 

Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

3 4 4 5 4 

Kredītpunktu 
skaits 

69 126 69+26.5 3+2 
4+1 

120 

 
Secinājums: studiju ilgums gados Rīgas 1.medicīnas koledžas vecmāšu studiju programmā atbilst 
ZiemeĜamerikas vecmātes pamatizglītībai, bet studiju saturs kredītpunktos gandrīz sasniedz 
ZiemeĜamerikas vecmātes bakalaura līmeĦa izglītību 
 
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 
vecmātes profesijā. 
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 2000.gadā praktizējošo vecmāšu skaits vecumā virs 60 gadiem bija 3,4% no kopējā vecmāšu 
skaita, bet 2005.gadā tie ir jau 9,3% no kopējā vecmāšu skaita. Gandrīz 28,5% no šobrīd 
nodarbinātajām vecmātēm ir pirmspensijas vai pensijas vecumā, kas tuvāko 10 gadu laikā 
pensionēsies un tās pakāpeniski nomainīs vecmātes vecuma grupā līdz 29 gadiem, kura ir skaitliski 
mazāka – tikai 7,3%. Lai uzturētu esošo vecmāšu skaitu, 10 gadu laikā būtu nepieciešams 
sagatavot 112 vecmātes (starpība – 21,2% no kopējā vecmāšu skaita – 536). 
 Arī darba devēju aptauju rezultāti liecina par to, ka nākamajos 6-10 gados vecmātes būs 
pieprasītas 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. 
 DaĜa reflektantu informāciju par koledžu pirmo reizi ieguvuši no radio (visvairāk no radio 
“Pik”, ar kuru koledžai ir īpaša 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. 
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7. Studiju programmas novērtējums 
7.1. Studiju programmas organizācija 

 
 Rīgas 1.medicīnas koledža tika izveidota 2005.gadā uz Rīgas 1.medicīnas skolas bāzes. 
2005.gada 29.decembrī saĦemta Licence Nr.041024-3 par tiesībām īstenot pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības programmu „Ārstniecība” vecmātes 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 un koledžas attiecības, studiju norisi un organizāciju reglamentē koledžas iekšējie 
normatīvie dokumenti (nolikumi, noteikumi u.c.), ar kuriem var iepazīties pie Studiju daĜas 
vadītājas. 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. SaskaĦā ar studiju plānu tiek izveidots nodarbību 
saraksts. Pārbaudījumu saraksts un grafiks tiek noteikts atbilstoši studiju programmai. 
Pārbaudījumos iegūto studentu zināšanu novērtējums tiek ierakstīts pārbaudījumu dokumentos 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 vecmātes izglītības programmas absolvente varētu veikt Ārstniecības likuma 45.3 pantā 
minētos pienākumus: 

1) nodrošināt fizioloăiskas grūtniecības aprūpi, organizēt un vadīt fizioloăiskas dzemdības un 
aprūpi pēc fizioloăiskām dzemdībām, veikt veselu jaundzimušo aprūpi; 

2) konstatējot savā aprūpē esošas grūtnieces, dzemdētājas, nedēĜnieces vai jaundzimušā veselības 
riska faktorus vai iespējamu patoloăiju, nosūtīt pacienti pie atbilstošas specialitātes ārsta; 

3) piedalīties ārstniecībā; 
4) sniegt informāciju un veikt izglītošanas darbu ăimenes plānošanas un kontracepcijas, 

grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību, krūts ēdināšanas, seksuālās un reproduktīvās veselības un 
bērna aprūpes jautājumos; 
kā arī, lai vecmātes izglītības programma atbilstu likuma „Par reglamentētajām profesijām un 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 15.panta prasībām un Ministru kabineta 19.02.2002. 
Noteikumu Nr. 68 „Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un 
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vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” V sadaĜas prasībām, 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, vecmātes izglītības 
programma tiek organizēta trijos pilna laika mācību gados ar kopējo mācību laiku 120 KP (4800 
st.).  
 Vecmātes izglītības programmas studiju plāns sastāv no: 

1. Vispārizglītojošiem mācību kursiem (kopā 20 KP): 
1) Humanitārās un sociālās zinātnes (ētika, saskarsme, vecmātes darba juridiskā bāze, 

psiholoăija, pedagoăijas pamati, socioloăijas pamati un sociālā medicīna, latīĦu 
terminoloăija, vecāku sagatavošana bērna dzimšanai un aprūpei) – 11 KP; 

2) Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes (cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, citoloăija un 
ăenētika, anatomija, fizioloăija, bakterioloăijas, virusoloăijas un parazitoloăijas 
pamati, radioloăijas pamati) – 9 KP; 

2. Nozares mācību kursiem (kopā 72 KP): 
1) Farmakoloăijas pamati, 
2) Patoloăijas pamati, 
3) Higiēna, profilaktiskā medicīna, veselības izglītība, 
4) Pacientu medikamentozā aprūpe, 
5) Propedeitika, 
6) Profesionāli tehniskās iemaĦas, 
7) Jaundzimušā fizioloăija, aprūpe un novērošana, 
8) Seksuālā izglītība un ăimenes plānošana, 
9) Neonatoloăija, 
10) Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods, 
11) Embrioloăija, 
12) Cilvēka pamatvajadzības un aprūpes principi, 
13) Pediatrija, 
14) Dzemdību patoloăija, 
15) Ginekoloăija, 
16) Operatīvā dzemdniecība, 
17) Ekstraăenitālā patoloăija (EP) 

� Terapeitiskā EP 
� Ėirurăiskā EP 
� Infekcijas EP 
� Neiroloăiskā un sensoro orgānu EP 
� Psihiskā EP psihosomātiskie traucējumi dzemdniecībā 

18) Analgēzija, anestēzija un reanimācija 
19) Ādas un seksuāli transmisīvās slimības 
20) Aprūpes process pacientiem ar veselības traucējumiem 
21) Dietoloăija, sievietes un bērna uzturs 
22) Rehabilitācijas aspekti dzemdniecībā 
23) Vecmātes prakse dzemdību zālē 
24) Katastrofu medicīna 

3. Izvēles kursiem  (kopā 4 KP): 
1) AngĜu valoda; 
2) Sports, 

4. Klīniskās prakses (kopā 16 KP): 
1) 1.kursā – 3 KP; 
2) 2.kursā – 5 KP; 
3) 3.kursā – 8 KP, 

5. Kvalifikācijas darba izstrādes – 8 KP. 
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Vecmātes izglītības programmas studentes praktiskajās mācībās pavada 2470 stundas  – 52% no 
kopējā mācību laika (likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu” prasība ir vismaz 50% no kopējā mācību laika), teorētiskās mācībās – 1732 st. – 36% no 
kopējā mācību laika (prasība – vismaz trešā daĜa no kopējā mācību laika), patstāvīgās mācībās – 
598 st. – 35% no teorētisko mācību laika. 
 Galvenās studiju metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, case studijas (situāciju 
izvērtēšana, analīze un situāciju modelēšana) u.c.  
 

7.2.1. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības 
projektos 

 
 Uzsākot vecmātes 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. Reproduktīvās veselības izglītība Latvijā. 
2. Perinatālā aprūpe, tās nozīme un īstenošanas kvalitāte Latvijā. 
3. Medikamentu lietošanas iespējas grūtniecības un laktācijas laikā, ietekme uz 

grūtniecības norisi un augĜa un jaundzimušā attīstību. 
4. Vecmātes profesionālā motivācija. 
5. Pētījumi par grūtniecības iestāšanos, norisi, dzemdību gaitu, augĜa un jaundzimušā 

attīstību saistībā ar šādiem faktoriem: 
- kontracepcijas līdzekĜu lietošana, 
- kaitīgie paradumi – smēėēšana, alkohols, narkotikas u.c., 
- sociālie apstākĜi, 
- netradicionāli dzemdību veidi, ăimenes dzemdības, 
- ēšanas paradumi un uztura īpatnības (piem. veăetārisms), 
- topošo vecāku vecums un veselības stāvoklis, 
- infekcijas grūtniecības laikā vai citas blakus slimības, 
- ekoloăisko faktoru ietekme uz grūtniecības norisi un augĜa attīstību. 
6. Saskarsmes problēmas komandā – sieviete, grūtniece, ăimene, vecmāte, ārsts 

 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. 
 

7.2.2. Programmas īstenošanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes raksturojums 
 
Vecmāšu studiju programmas īstenošanai tiek izmantotas gan koledžas mācību telpas, gan veselības 
aizsardzības iestāžu telpas. 
 Koledžā iekārtotās auditorijas un pirmsklīniskie kabineti ir aprīkoti ar mērėi nodrošināt 
vecmāšu studiju programmas apguvi atbilstoši vecmātes profesijas standartam. Studējošajiem 
nodrošināta  kvalitatīvu teorētisko zināšanu un vecmātes darbā nepieciešamo prasmju apguve, kā arī 
informācijas pieejamība katram audzēknim. Studiju procesa sekmīgai realizēšanai koledžas 
akadēmiskā personāla un studentu rīcībā ir: datori, kodoskopi, televizori, videomagnetofoni, 
multimediju projektors, epidiaskops, diaprojektors, audiocentri u.c. tehniskais aprīkojums, kurš 
pastāvīgi tiek atjaunots un papildināts. Pirmsklīniskie kabineti aprīkoti ar instrumentiem, iekārtām 
un mulāžām, kas nepieciešamas profesionālo prasmju un iemaĦu apgūšanai, veicot simulējošas 
procedūras un sagatavojoties darbam ar sievieti un tās ăimeni, grūtnieci, dzemdētāju, nedēĜnieci un 
jaundzimušo dažādās veselības aprūpes iestādēs. Tālākā prasmju pilnveidošanā tiek izmantotas 
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iekārtas, aprīkojums un darba instrumenti prakšu vietās, ar kurām koledžai ir līgumsaistības. 
Aprīkojums auditorijās un kabinetos nodrošina izglītības mērėiem un saturam atbilstošu 
mūsdienīgu studiju metožu pieejamību.  
 Vecmātes studiju programmas realizēšanai bibliotēkā ir pieejama atbilstoša literatūra acu 
slimībās, ādas slimībās un seksuāli transmisīvās slimībā, anatomijā, angĜu valodā, dietoloăijā, 
dzemdniecībā/ginekoloăijā, ētikā, saskarsmē, farmakoloăijā, fizioloăijā, ăenētikā, higiēnā, infekciju 
slimībās, epidemioloăijā, parazitoloăijā, ėirurăijā, onkoloăijā, pediatrijā, psiholoăijā, terapijā. 
 Mācību un pētnieciskajam darbam nepieciešamo literatūru bibliotēka izsniedz gan darbam 
mājās, gan bibliotēkas lasītavā. 
             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 interneta pieslēguma vietu skaits atbilstoši mācību iestādes 
finansiālajam stāvoklim tiek palielināts. Bibliotēkā ir pieejama plānotās koledžas studiju 
programmas „Vecmāte” 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 veselības aprūpes iestādēs. 
 
 Vecmātes specialitātē studējošie praksi strādā grūtnieču aprūpes iestādēs un klīnikās vai 
slimnīcās , kurās ir grūtnieču aprūpes nodaĜas, dzemdību nodaĜas, ginekoloăijas nodaĜas un 
pieredzējuši prakses vadītāji. 
            Studējošo prakses notiek un tiek plānotas šādās veselības aprūpes iestādēs: 

� Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Dzemdību nams”, 
� Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība  ar ierobežotu atbildību „Rīgas 1. slimnīca”,  
� AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs”,  
� BO VAS „ P. StradiĦa  klīniskā slimnīca”, 
� VAS „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, 
� citās Latvijas pilsētu un rajonu lielākajās slimnīcās. 
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Ar līgumiem, kas noslēgti ar prakses bāzēm, var iepazīties pie direktora vietnieces zinātniskajā 
darbā. 
 Veselības aprūpes iestādes vadītājs vai galvenā vecmāte ieceĜ tiešo prakes 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 praktiskās 
manipulācijas atbilstoši vecmātes profesijas standartam. 
 
 Prakses saturs un uzdevumi tiek izstrādāti saskaĦā ar vecmāšu studiju programmu,  
vecmātes profesijas standartu un studiju programmas apguves līmeni (1.kurss,2.kurss,3.kurss). 
 
 Koledžas mācību plānā paredzētais prakses apjoms – 16  nedēĜas, kas atbilst 16 KP, no tiem: 

1. kursā – 3 KP – 3 nedēĜas, 
2. kursā – 5 KP – 5 nedēĜas, 
3. kursa – 8 KP – 8 nedēĜas. 
 

Galvenie prakses uzdevumi –  
1.kursā: apgūt dzemdību nodaĜas darba struktūru, dokumentāciju; pielietot klientes/pacientes 
izmeklēšanas metodes; apgūt darbam nepieciešamā aprīkojuma sagatavošanu; pielietot 
medikamentu ievadīšanas veidus; 
2.kursā: izvērtēt grūtnieces, dzemdētājas un nedēĜnieces vispārējo stāvokli, nodrošināt aprūpi un 
veikt manipulācijas atbilstoši standartam;  

3.kursā: veikt vecmātes darba pienākumus grūtnieču aprūpē, uzĦemšanas un dzemdību 
nodaĜās, jaundzimušo nodaĜā un ginekoloăijas nodaĜā, izstrādāt dzemdību un jaundzimušā vēsturi. 
 

Prakse ir ieskaitīta, ja students ir apmeklējis praksi, rakstījis prakses dienasgrāmatu, apguvis 
programmā paredzētās manipulācijas, saĦēmis pozitīvu raksturojumu un nokārtojis prakses ieskaiti. 

 
7.3. Vērtēšanas sistēma 
 

Vecmāšu studiju programmas vērtēšanas mērėi: 
� nodrošināt studentus un pasniedzējus ar ticamu un noderīgu informāciju par studiju kursu 

mērėu izpildi –spējām pielietot teorētiskās zināšanas, veikt specifiskās manipulācijas un 
prasmes, izveidot vecmātes 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 vecmātes 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 MK Noteikumiem par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu, 
paredzēta sekojoša vērtēšanas kārtība: 

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

 
ěoti augsts apguves līmenis 10 – izcili, 

9 - teicami 
Augsts apguves līmenis 8 – Ĝoti labi, 

7 – labi 
 

Vidējs apguves līmenis 6 – gandrīz labi, 5 – 
viduvēji, 

4 – gandrīz viduvēji 
Zems apguves līmenis 3 – vāji, 

2 – Ĝoti vāji, 
1 - Ĝoti, Ĝoti vāji 

 
 Ieskaitē programmas apguve tiek vērtēta divdaĜīgajā vērtējuma skalā – „ieskaitīts”, 
„neieskaitīts” vai arī 10 ballu skalā. 
 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 darba stundu īstenošanu un studiju 
kursa apguves vērtēšanu. Students var kārtot studiju kursa noslēguma pārbaudījumus, ja ir 
sekmīgi izpildīti visi studiju programmā iekĜautie nosacījumi. 
 Programmas apguvi noslēdz kvalifikācijas eksāmens un kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 
Diplomu par pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību studējošais saĦem, ja saĦemtais 
vērtējums nav zemāks par „viduvēji”. 

 
7.4. Studējošie 
7.4.1. Studējošo skaits programmā 
 
Visi studējošie ir pilna laika studenti, kas studē klātienes studiju formā. 
Studiju programmā “Ārstniecība” ar vecmātes kvalifikāciju 2006./2007. akad. gadā 
imatrikulēti 20 studenti. 
Studentu skaits uz 02.01.2007. – 16. 
Informācija par studentu kustību un tās iemesliem – pie Studiju daĜas vadītājas.  
Studentu sadalījums pēc dzimšanas gada – 1.diagramma. 
 

1.diagramma 
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Studentu sadalījums pēc dzīves vietas – 2.diagramma. 
 

2.diagramma 

 
 
Studentu sadalījums pēc dzimuma. 
 
Visas Vecmātes izglītības programmā studējošās ir sievietes. 
 
7.4.2. Pirmajā kursā imatrikulēto skaits 

 
 Imatrikulācija vecmātes programmā notiek atbilstoši Rīgas 1.medicīnas koledžas 
uzĦemšanas noteikumiem. 
 2006./2007. akad.gadā imatrikulēto studentu skaits – 20. 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 „Ārstniecība” ar vecmātes 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. 
 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 anketas paraugs pievienots 5. pielikumā. 

Studentu sadalījums pēc dzīvesvietas 
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7.4.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 
 Studiju programma „Ārstniecība” vecmātes 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 vecmātes specialitāte ir izaugusi un vēsturiski mācību 
tradīcijām bagātinājusies tieši Rīgas 1.medicīnas skolā (tagad koledžā) kopš tās pastāvēšanas 
pirmsākumiem. 
 Šodien visas Latvijā strādājošās vecmātes ir Rīgas 1.medicīnas koledžas (agrāk skolas) 
absolventes. Tāpēc, attīstot vecmātes specialitāti jaunā – koledžas līmenī, studiju programmas 
docētājiem un koledžas administrācijai ir Ĝoti svarīga iepriekšējo gadu absolventu pieredze, 
programmas 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 „Ārstniecība” vecmātes kvalifikācijas iegūšanai ir sākta īstenot ar šo – 
2006./2007. akad.gadu, tāpēc saskaĦā ar noslēgtajiem Darba līgumiem koledžā šajā studiju gadā 
programmā ir nodarbināti 17 docētāji, no tiem 14 – pamatievēlēšanas vietā, 3 kā viesdocētāji. 
Kopumā studiju programmā plānots nodarbināt 34 mācībspēkus, kuru raksturojošie rādītāji sniegti 
4. tabulā. 
 



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

„Ārstniecība”(4172100) vecmātes kvalifikācijas iegūšanai 
Nr. Studiju kurss Mācībspēks Akadēmiskais grāds, kvalifikācija 

(pēc izglītības dokumenta) 
Pamatievēlēšanas vieta  

/ viesdocētājs 

1. Ētika Jānis Pavlovskis  Latvijas Universitāte – filozofijas maăistra grāds Viesdocētājs 
2. Saskarsme Jānis Pavlovskis Latvijas Universitāte – filozofijas maăistra grāds Viesdocētājs 
3. Vecmātes darba juridiskā bāze Kristīne Embure - 

ZapoĜska 
Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds  Viesdocētājs 

4. Psiholoăija Jānis Pavlovskis 
Agija Pāža  

 

Latvijas Universitāte – filozofijas maăistra grāds 
Latvijas Valsts universitāte – filologa, latviešu valodas un literatūras 
pasniedzēja kvalifikācija  

Viesdocētājs 
Pamatievēlēšanas vieta 

5. Socioloăijas pamati un sociālā 
medicīna 

Jānis Pavlovskis Latvijas Universitāte – filozofijas maăistra grāds Viesdocētājs 

6. LatīĦu terminoloăija Maija Lagzdone Latvijas Valsts universitāte – filologa, vācu valodas pasniedzēja 
kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 

7. Vecāku sagatavošana bērna 
dzimšanai un aprūpei 

Amanda Smildzere Rīgas Medicīnas institūts – ārsta pediatra kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 

8. Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, 
citoloăija un ăenētika 

Grieta Meldrāja Rīgas Pedagoăiskais institūts – vidusskolas fiziskās audzināšanas, 
cilvēka anatomijas un fizioloăijas skolotāja kvalifikācija. 

Pamatievēlēšanas vieta 

9. Anatomija Sarmīte Melberga Rīgas Medicīnas institūts, ārsta – stomatologa kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
10. Fizioloăija Velga Bunne Latvijas Universitāte – biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja 

kvalifikācija 
Pamatievēlēšanas vieta 

11. Bakterioloăijas, virusuloăijas un 
parazitoloăijas pamati 

Velga Bunne 
 

Sarmīte Ivuškāne 

Latvijas Universitāte – biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja 
kvalifikācija 
Latvijas Valsts universitāte – biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja 
kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 
 

Viesdocētājs 

12. Radioloăijas pamati Ardis Platkājis Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija,  
Rīgas Medicīnas institūts – medicīnas doktora grāds 

Viesdocētājs 

13. Farmakoloăijas pamati Kārlis Auškāps Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
14. Patoloăijas pamati Sarmīte Melberga Rīgas Medicīnas institūts – ārsta stomatologa kvalifikācija 

 
Pamatievēlēšanas vieta 

15. Higiēna, profilaktiskā medicīna, 
veselības izglītība 

Velga Bunne Latvijas Universitāte – biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja 
kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 

16. Pacientu medikamentozā aprūpe Kārlis Auškāps Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
17. Propedeitika Mirdza Indriksone Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
18. Profesionāli tehniskā iemaĦas Rita Romanovska 

Inta Miėele 
Rīgas StradiĦa Universitāte – māsas grāds 
Latvijas Medicīnas akadēmija – māszinību grāds 
 

Pamatievēlēšanas vieta 
Pamatievēlēšanas vieta 
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19. Jaundzimušā fizioloăija, aprūpe un 
novērošana 

 

Amanda Smildzere Rīgas Medicīnas institūts – ārsta pediatra kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 

20. Seksuālā izglītība un ăimenes 
plānošana 

Sigita Bukolovska Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta grāds Pamatievēlēšanas vieta 

21. Neonatoloăija Amanda Smildzere Rīgas Medicīnas institūts – ārsta pediatra kvalifikācija 
 

Pamatievēlēšanas vieta 

Grūtniecība, dzemdības un 
pēcdzemdību periods 

22.

 

Rita Romanovska Rīgas StradiĦa Universitāte – māsas grāds Pamatievēlēšanas vieta 

  Gunta Freimane Latvijas Universitāte  - veselības zinātĦu maăistra grāds Pamatievēlēšanas vieta 
23. Embrioloăija Sigita Bukolovska Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta grāds Pamatievēlēšanas vieta 
24. Cilvēka pamatvajadzības un aprūpes 

principi 
Inese Indrāne Rīgas StradiĦa Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds 

veselības aprūpē 
Pamatievēlēšanas vieta 

25. Pediatrija Anna Birka Rīgas Medicīnas institūts – pediatra kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
26. Dzemdību patoloăija Inta Jansone Latvijas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
27. Ginekoloăija 

  
Sigita Bukolovska Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta grāds Pamatievēlēšanas vieta 

28. Operatīvā dzemdniecība Maira Jansone 
 

Latvijas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija 
 

Viesdocētājs 
 

29. Terapetiskā EP Mirdza Indriksone Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
30. Ėirurăiskā EP Dzintra Strokša Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta  
31. Infekcijas EP Aija Andrusa Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 

Sarma Lindenberga  Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
Arita Danilāne  Rīgas Medicīnas institūts – ārsta pediatra kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 

32.  Neiroloăiskā un sensoro orgānu EP 

Dace Snippe Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta grāds Pamatievēlēšanas vieta 

33. Psihiskā EP psihosomatiskie 
traucējumi dzemdniecībā 

Sandra Vītola Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 

34. Analgēzija, anestēzija un reanimācija Maija Zemberga Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
35. Ādas un seksuāli transmisīvās 

slimības 
Olga Prokofjeva Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 

36. Aprūpes process pacientiem ar 
veselības traucējumiem 

Rudīte Daukšane Rīgas StradiĦa Universitāte – māsas grāds Pamatievēlēšanas vieta 

37. Dietoloăija, sievietes un bērna uzturs Ingrīda Libora Latvijas Universitāte – sociālo zinātĦu maăistra grāds socioloăijā Pamatievēlēšanas vieta 
38. Rehabilitācijas aspekti dzemdniecībā Klaudija Hēla Latvijas Medicīnas akadēmija – veselības zinātĦu maăistra grāds 

veselības aprūpē 
Pamatievēlēšanas vieta 

39. Vecmātes prakse dzemdību zālē Gunta Freimane 
 

Rita Romanovska 

Latvijas Universitāte  - veselības zinātĦu maăistra grāds 
 
Rīgas StradiĦa Universitāte – māsas grāds 

Pamatievēlēšanas vieta 
 

Pamatievēlēšanas vieta 
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40. Katastrofu medicīna Ingofs Jānis 
Žukovskis 

Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija, 
Latvijas Zinātnes padome – habilitēts medicīnas doktors 

Pamatievēlēšanas vieta 

   42. Izvēles kursi    
 AngĜu valoda Marija SosĦina Latvijas Universitāte – humanitāro zinātĦu maăistra grāds filoloăijā Pamatievēlēšanas vieta 
 Sports Guntis Štrauss Rīgas Pedagoăiskais institūts – vidusskolas fiziskās audzināšanas, 

anatomijas un fizioloăijas skolotāja kvalifikācija 
Pamatievēlēšanas vieta 

 



Kopējie rādītāji programmā: 
 
Amata nosaukums  Pamatievēlēšanas vietā  Viesdocētāji 
 
Lektori     28     
          
Docenti    -     
          
Kopā     28 (82%)   6 (18%) 
          
      
 
Kvalifikācija  Pamatievēlēšanas   Viesdocētāji  Kopā 
    vietā 
 
Maăistri un personas 
ar maăistram pielīdzināmu 23 (5+18)  4 (1+3)   27 (6+21) 
izglītību         (79%) 
 
ZinātĦu doktori  1     1   2 
          (6%) 
 
Speciālisti ar augstāko 
izglītību    4    1   5 
          (15%) 
 
 
 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 pedagoăisko praksi koledžā iziet pieci augstskolu 
studenti. 
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7.5.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
  
 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 docētāju 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 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 Latvijas Vecmāšu asociāciju, Rīgas Dzemdību namu, Latvijas 
Jūras medicīnas centru, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, P.StradiĦa klīnisko universitātes 
slimnīcu, Rīgas 1.slimnīcu, lielākajām Latvijas rajonu slimnīcām, kur saskaĦā ar noslēgtajiem 
līgumiem studentiem jau notiek un tiek turpmāk plānota prakse. 
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 Latvijas Vecmāšu asociācijas prezidente Antra Kupriša ir koledžas Padomes locekle un ir 
atbalstījusi un piedalījusies vecmātes izglītības programmas kā 1.līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmas tapšanā. 
 Programmas satura izveidošanā lielu ieguldījumu devusi Rīgas Dzemdību nama galvenā 
vecmāte Brigita Kriėe un citi šīs iestādes speciālisti, kā arī P.StradiĦa klīniskās universitātes 
slimnīcas Ginekoloăijas nodaĜas un Dzemdību nodaĜas ārsti. 
 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 
vecmātes izglītības programma, tad sadarbība vairāk tiek plānota ar ārvalstu augstskolām, kuras 
īsteno augstākās izglītības programmas: 

1. Orebro University, Zviedrija 
2. Kalmar Hogskolan University, Zviedrija 
3. Helsinki Polytechnic Stadia, Somija 
4. Tallinas Veselības koledža (Tallinna Tervishoiu, Korgkool) 

 
Sadarbības mērėi: Vecmātes 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) 
• kopīga pētnieciskā darbība 

 
 Pagājušā gadā ir notikusi 3-pušu vienošanās un pašlaik turpinās sarunas starp Rīgas 
1.medicīnas koledžu, Rīgas StradiĦa Universitāti un Kalmāras Universitāti Zviedrijā par mūsu 
koledžas pasniedzēju apmācību augstākās vecmāšu izglītības iegūšanai, pētniecības iespējām 
pedagogiem un studentiem. 
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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: 

Stiprās puses Vājās puses 
 
• Noturīgs darba tirgus 

pieprasījums pēc vecmātēm 
 
• Studiju programmas plānojums un 

realizācija atbilst Latvijas 
Republikas likumdošanai un 
Eiropas Savienības direktīvām. 

 
• Studiju programmas saturs atbilst 

vecmātes 4.līmeĦa profesionālas 
kvalifikācijas standartam. 

 
• Ilggadēja pieredze vecmāšu 

profesionālajā sagatavošanā 
(vecmātes skolā apmāca no 
koledžas / skolas dibināšanas –
1902.gada). 

 
• Profesionālo iemaĦu apguves 

kvalitāti uzlabo nozares specifisko 
studiju kursu īpatsvara 
pieaugums(izveidoti jauni studīju 
kursi). 

 
• Pedagoăisko izglītību ieguvušo 

pasniedzēju skaita pieaugums 
 

• Laba sadarbība ar Latvijas 
Vecmāšu asociāciju un 
potenciālajiem darba devējiem. 

 
•  Laba sadarbība ar Rīgas 

dzemdību namu studējošo 
praktisko iemaĦu apguves 
nodrošināšanā. 

 
• Docētāju - vecmāšu īpatsvara 

pieaugums. 
 
 

 
• Vērojama vidējās izglītības 

kvalitātes pazemināšanās 
reflektantiem. Tas prasa papildus 
pedagoăiskā darba ieguldījumu no 
koledžas pasniedzējiem. 

 
• Zems profesoru īpatsvars 

programmā. 
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• Profesionālās pilnveides semināru 
izveidošana vecmāšu sertifikācijas 
un resertifikācijas nodrošināšanai. 

 
Iespējas Draudi 

• Valdības demogrāfiskās situācijas 
uzlabošanai veikto pasākumu 
rezultātā (bērna kopšanas 
pabalsts, apmaksa par neesošu 
bērnudārzu u.c) vērojams 
dzimstības pieaugums ar tendenci 
palielināties.Rezultātā 
pieprasījums pēc vecmātēm 
pieaugs un jāplāno studējošo 
skaita palielināšana vecmātes 
izglītības programmā. 

• Profesionālās orientācijas darba 
uzlabošana.  

• SaskaĦā ar programmu 
,,Cilvēkresursu attīstība veselības 
aprūpē 2006.-2015.gadam ” ,kas 
paredz finansējuma piesaisti 
attiecīgā laika periodā, paredzama 
studentu studiju apstākĜu 
uzlabošana, informācijas resursu 
papildināšana.                                       

• Pētnieciskā darba pilnveidošana, 
studējošo piesaiste pedagogu 
pētnieciskajam darbam. 

• Darba devēju iesaistīšana 
pētniecības darbā: lietišėo 
pētījumu pasūtījumi, sadarbība 
pētījumu realizācijā. 

• Studiju materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana. 

• Sadarbības paplašināšana ar 
ārzemju sadarbības partneriem. 

• Izvēles kursu skaita palielināšana. 
 

• Studējošo skaita samazināšanās 
sakarā ar: 

-20.gs.90.g. demogrāfisko 
krīzi, 
-zemo medicīnas darbinieku   
atalgojumu ( neskatoties uz 
algas pielikumiem), 
 -iespējām strādāt ārzemēs. 

• Atalgojuma pieaugums veselības 
aprūpes sfērā, salīdzinot ar 
izglītības sfēru, ir lielāks, tas 
nesekmē profesionāli augsti 
kvalificētu speciālistu - docētāju 
piesaisti izglītības programmā. 

 
 

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. 

 
� Programmas attīstību un plānošanu balstīt uz studiju satura un procesa organizācijas 

iekšējās kvalitātes kontroles rezultātiem, studiju programmas ikgada pašvērtējumu; 
� Studiju programmas pilnveides procesā nodrošināt profesijas prestižu un mobilitāti, 

izglītības gala dokumenta starptautisku atzīšanu; 
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� Īstenot akadēmiskā personāla atlases un tālākizglītības politiku; motivēt un atbalstīt 
pasniedzēju tālākizglītības iespēju un formu dažādību, iesaistīšanos, pētnieciskajā 
darbībā un projektos; 

� Veicināt docētāju un studentu abpusēju ieinteresētību un sadarbību studiju procesa 
intensifikācijā; 

� Paaugstināt prakšu efektivitāti, mērėtiecīgi attīstot sadarbību ar prakšu bāzēm; 
� Veikt darba tirgus pētījumus un veidot atbilstošu mārketinga stratēăiju, kas pamatojas uz 

pētījumiem par absolventu vietu darba tirgū un studentu izvēli un motivāciju; 
� Attīstīt sadarbību ar darba devējiem, profesionālajiem partneriem, iesaistot viĦus 

studentu un pasniedzēju lietišėo pētījumu plānošanā, aktuālu tēmu izvēlē un realizēšanā; 
� 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; 

• Pilnveidot un turpināt sadarbību ar Latvijas veselības aprūpes iestādēm un līdzīgām studiju 
programmām Latvijā; 

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

• Sekmēt studiju programmas pēctecību, sadarbojoties ar otrā līmeĦa profesionālo augstāko 
izglītību realizējošām mācību iestādēm; 

• Analizēt studiju programmas reklāmas un informatīvo materiālu efektivitāti, pilnveidojot un 
paplašinot informācijas pieejamību; 

• Paplašināt koledžas mājas lapas informatīvo funkciju, atbalstot studentu un docētāju 
sadarbību studiju kursu apguvē; 

• 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, 
- Regulāri papildināt un atjaunot koledžas bibliotēkas informācijas resursus, 
- Regulāri izvērtēt esošo līdzdiploma izglītības programmu un veikt tās pilnveidošanu 

atbilstoši izstrādājiem profesiju standartiem. 
 

 Direktore       I.Bunga 
 
 Direktores vietniece zinātniskajā darba   A.Pāža 
  
 Programmas direktore      M.Indriksone 
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1.pielikums 

 
 
 
 
 
 

Studiju programmas licence 
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2.pielikums 
 

 
 
 
 

Līgums ar Rīgas StradiĦa Universitāti 
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Studiju kursa nosaukums -  Ētika 
Studiju kursa vadītājs -   Jānis Pavlovskis  - Filosofijas maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Iepazīstināt ar filosofijas pamatnostādnēm, rosināt domāt, analizēt,vērtēt un attīstīt tikumiskās rīcības normu sistēmu un 
morāli. 
 
Uzdevumi: 

1. Racionāli pamatot savas rīcības ētiskumu. 
2. Popularizēt vispārcilvēciskās vērtības, ideālus. 
3. Sniegt vispārīgu pārskatu par aprūpes ētiku. 
4. Atklāt un analizēt aksioloăijas pamatus. 
5. Analizēt un izvērtēt situāciju atbilstību ētiskajām normām. 

Tēmas: 
1. Kas ir filosofija? Medicīnas un filosofijas attiecību izpratne. 
2. Garīgās dzīves un filosofijas nozīmīgākās parādības Latvijā. 
3. Personības ētika. 
4. Vērtību orientācija: garīgais un materiālais. 
5. Morāles un tikumības dialektika. 
6. Ētiskās kārtības. 
7. Mīlestības ētika. Vēsturiskā analīze. 
8. Nāves ētika. Kas ir eitanāzija? 
9. Labdarība un palīdzība citiem. 
10. Paternālisms. 
11. Autonomija. 
12. Patiesīgums un  patiesības teikšana veselības aprūpē. 
13. Patiesīgums un nepatīkama situācija veselības aprūpe. 
14. Konfedencialitāte. 
15. Konfidencialitātes pārkāpumi. 
16. Taisnīgums. 
17. Aprūpes paplašinātā loma. Integritāte. 
18. Integritāte un pienākumu izklaide. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 1patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Ētika” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu 
vērtējuma sadalījumu: 

1. Rakstiska 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 – 30%). 
 

Izmantojamā literatūra: 
1. Bērklijs Dž. “Traktāts par cilvēka izziĦas principiem”, Rīga, 1989. 
2. Eliade M. “Mīts par mūžīgo atgriešanos.”,R., Minerva, 1995. 
3. Hjūms D. “Pētījums par cilvēka sapratni”, Rīga, 1987. 
4. Jungs K.G. „Dvēseles pasaule”, R., Spektrs, 1994. 
5. Jungs K.G. „Dzīve. Māksla. Politika”, R., Zvaigzne ABC. 
6. Klīve V.V. „Gudrības ceĜos”, R., Zinātne, 1996. 
7. Klīve V.V. „Rīcības ceĜos. Ētikas vēsture un atskats uz kristīgās ētikas pieredzi”, R., Zinātne, 1998. 
8. Lasmane S., Milts.A. un Rubenis A. „Ētika”, R., Zvaigzne, 1995. 
9. Lasmane S. „Rietumeiropas ētika no Sokrāta līdz postmodernismam”, R., Zvaigzne ABC, 1998. 
10. Loks Dž. “Eseja par cilvēka sapratni”, Rīga. 1977. 
11. Milts A. „Ētika. Kas ir ētika? Lekciju kurss”, R., Zvaigzne ABC, 1999. 
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12. Milts A. „Personības un sabiedrības ētika”, R., Zvaigzne ABC, 2000. 
13. Rubenis A. „Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika”, R., Zvaigzne ABC, 1996. 
14. Rubenis A. „Ētika XX gadsimtā. Teorētiskā ētika”, R., Zvaigzne ABC, 1997. 
15. Sīle V. „Medicīnas ētikas pamatprincipi”, R., Zinātne, 1999.  
16. Dictionary of Phylosophy. Ed.Consultants.A.Flew.-New York.1984 
17. Muckie I.L. Ethic. “Inventing Right and Wrong. Penguin Books”, 1977. 
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Studiju kursa nosaukums -   Saskarsme 
Studiju kursa vadītājs -   Jānis Pavlovskis  - Filosofijas maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –  - 
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
                 Sniegt zināšanas studentiem par psihiskās darbības likumsakarībām, palīdzēt izprast sevi un apkārtējos, 
veidot izpratni par cilvēku savstarpējām attiecībām un prasmi veidot kompetentas attiecības ar pacientu, kolēăiem un 
pacienta piederīgajiem, apzināties vecmātes psihoterapeitisko lomu darbā ar klientu. 
 
Uzdevumi: 

1. Skaidrot saskarsmes raksturu. 
2. Apgūt saskarsmes modelēšanas metodes. 
3. Praksē (profesionālajā darbībā) izmantot komunikatīvās saskarsmes modeĜus. 
4. Izprast saskarsmes teoriju. 
5. Aktualizēt saskarsmes nepieciešamību vecmātes darbā. 
6. Leăitimēt novitātes saskarsmē. 
7. Veicināt pilsoniskās apziĦas un darbības motivāciju kultūras kontekstā. 

Tēmas: 

1. Saskarsmes raksturojums, tās loma cilvēka dzīvē un vecmātes profesijā. Saskarsmes struktūra. Saskarsme - 
māka pazīt sevi un pašpilnveidoties. 

2. Personības raksturojums. 
3. Cilvēka pamatvajadzības un uzvedības motivācija. 
4. Temperaments. 
5. Vērtības to veidi. Pozīcijas saskarsmē. Dzīves scenāriji. 
6. Saskarsmes stili. Personas teorija un saskarsmes attālumi. 
7. Neverbālā saskarsme. Verbālā saskarsme. 
8. Etiėete. 
9. Informācijas iegūšana. Informācijas sniegšana. 
10. Konflikti. 
11. Stress. 
12. Vecumposmu psiholoăiskais un sociālais raksturojums. 
13. Ăimenes raksturojums un aprūpe ăimenē. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Saskarsme” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Rakstiska 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 – 30%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Berns E. “Spēles, kuras spēlē cilvēki ”  (cilvēku savstarpējo attiecību psiholoăija), SIA Birojs 2000 Plus, R., 
2000 

2. Dāle P. “Vērojumi un pārdomas. Par cilvēka un gara kultūru”, R. 1984. 
3. Džeimsa M., Džongvorda D. “Dzimis, lai uzvarētu ”, R. “Elpa” 1995.g. 
4. Kūle M. “CeĜš saprašanās labirintos”, R. “Zinātne” 1989.g. 
5. Koemetss E., Tamma L. “”Psiholoăijas un pedagoăijas pamati” R.1984. 
6. Kolominskis J. “Cilvēks: psiholoăija”, R. “Zvaigzne” 1990.g. 
7. Kons I. “Es atklāšana”, R. “Avots”, 1982.g. 
8. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. “Ētika”, R. “Zvaigzne” 1993.g. 
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9. Latiševs D. “Lietišėas sarunas un lietišėi kontakti”, R. 1994.g  
10. Levi V. “Atklāt sevī citu”, R. 1984.g. 
11. Levi V. “Sarunas vēstulēs”(Es un mēs) R. 1984.g. 
12. Lēzs A. “ĖermeĦa valoda”, “Jumava” 1995.g. 
13. Lotārs Dubkēbičs “Māsas profesijas ētiskā situācija”- mācību līdzeklis, 1995.g. R. MPIC. 
14. Omārova S. “Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoăija”, R.1994.g.  
15. Omārova S. “Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoăija”, R.1996.g. 
16. Plotnieks J. “Cilvēka daudzkrāsainība” Ž. “Skola un ăimene” 1993.g. 
17. ReĦăe V., Lūsis K. “Personības psiholoăiskā struktūra” R. “Zvaigzne” 1988.g. 
18. “Sarunas par komunikāciju un vientulību mūsdienu situācijā”, R. “Avots” 1988.g. 
19. Vorobjovs A. “Psiholoăija”, R. 1994. g. 4  burtnīca. 
20. Vorobjovs A.  “Psiholoăija”, R. 1994. g. 5  burtnīca. 
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Studiju kursa nosaukums -   Vecmātes darba juridiskā bāze 
Studiju kursa vadītājs -   Kristīne Embure ZapoĜska – veselības zinātĦu maăistrs  
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   26 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Zināt, izprast un realizēt praksē ar vecmātes darbu saistītās likumdošanas un medicīnas ētikas normas. 
Uzdevumi: 

1. Iepazīties ar vecmātes darbību reglementējošo  profesionālo likumdošanu. 
2. Zināt un spēt izskaidrot pacientēm un viĦu ăimenes locekĜiem ar grūtniecību, dzemdībām, pirms un 

pēcdzemdību aprūpi saistītos likumdošanas jautājumus. 

Tēmas: 

1. Ievadlekcija 
• Vecmāšu ētikas kodekss 
• Vecmātes starptautiskā definīcija 
• Minhenes deklerācija 
• Eiropas vecmāšu asociācija (EVA) 
• Latvijas vecmāšu asociācija 

2. Vecmātes izglītība 
• Izglītības likums 
• MK noteikumi Nr.68 “Izglītības programmu minimālā prasības zobārsta,farmaceita,māsas un vecmātes 

profesionālās darbības iegūšanai” 
• Vecmātes profesijas standarts 
• Vecmātes profesijas nolikums 

3. Latvijas Republikas likumi 
• Satversme 
• Ārstniecības likums 
• Seksuālās un reproduktīvās veselības likums 
• Likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 
• “Epidemioloăiskās drošības likums” 

4. Latvijas Republikas likumi 
• Likums “Par fizisko personu datu aizsardzību” 
• Darba likums 
• Administratīvā procesa likums 
• Civillikums 
• Krimināllikums 

5. MK noteikumi 
• Ārstniecības personu reăistra izveides,papildināšanas un uzturēšanas kārtība,MK noteikumi Nr.760, 

11.10.2005. 
• Medicīniskās aprūpes un darbaspēju kvalitātes kontroles inspekcijas nolikums,MK noteikumi Nr.218 
• Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācija liekvedības kārtība,MK noteikumi Nr.265 
• Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība, K noteikumi Nr.611, 25. 07.2006. 
• Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība, K noteikumi Nr.431 

6. ES Direktīvas 
• ES Direktīvas 80/155/EEK, 21.01.1980. 
• Es Direktīvas 80/154/EE, 21.01.1980. 
• Es Direktīvas 80/595/EEK 

7. Cilvēktiesības 
• Pacientu tiesības 
• Bērnu tiesību konvencija 
• Helsinku deklarācija 
• Medicīnas darbinieka un pacienta attiecības 

8. Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aăentūra 
 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
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Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi –kontroldarbi un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota gala 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Vecmātes darba juridiskā bāze” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma 
skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Rakstiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%). 
2. Patstāvīgo darbu vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināru darbā – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 

30%). 
 

Izmantojamā literatūra: 
1. Ruėers M. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Turība 2000. 
2. Vīėsna A.,,Personāla vadība” ,Rīga:,,Jumava”,1999. 
3. Ziemele I. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. R. Izglītības soĜi. 2000. 
4. “Ăimenes tiesības” LR normatīvo aktu krājums, „Latvijas vēstnesis” 2003. 
5. Latvijas Vecmāšu ētikas kodekss. 
6. Medicīnas ētikas pamatprincipi 
7. Vecmātes specialitātes nolikums. 
8. www.aic.lv - Akadēmiskās informācijas centrs, diplomatzīšanas jautājumi. 
9. www.izmpic.lv - LR Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības centrs, profesiju standarti. 
10. www.likumi.lv  - likumi, LR Ministru kabineta noteikumi. 
11. https://pro.nais.dati.lv - konsolidētie normatīvie akti. 
12. www.ttc.lv - Tulkošanas un terminoloăijas centrs, var atrast visas ES regulas, kas attiecas uz vecmātes 

profesiju, kuras ir tulkotas latviski. 
13. www.vm.gov.lv - LR Veselības ministrijas mājas lapa.  
14. www.internationalmidswives.org 
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Studiju kursa nosaukums -   Psiholoăija 
Studiju kursa vadītājs -   Jānis Pavlovskis     - Filosofijas maăistra grāds 
                                                                        Agija Pāža              -  Filologa, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja  
                                                                                                            kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   52 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    16 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    12 stundas 
 
Mērėis:  Zinātniska un praktiska izpratne par cilvēka psihes attīstību un likumsakarībām, izpratne par psiholoăisko 
aspektu nozīmi vecmātes darbā.  
Uzdevumi: 

1. Veidot uzskatu par cilvēka bioloăisko integritāti. 
2. Izveidot un izkopt cilvēka emocionālo, intelektuālo un sociālo patību. 
3. Skaidrot un analizēt zināšanas par cilvēka psihes izcelšanos, evolūciju un attīstību. 
4. Analizēt (teorētiskos) uzskatus par cilvēka psihes darbību un struktūru. 
5. Veidot individuālo lēmumu pieĦemšanu, izmantojot psiholoăijas teorijas. 
6. Skaidrot, uzsvērt un kritizēt personības jēdzienu psiholoăijā. 
7. Aktualizēt un analizēt cilvēka motivācijas ikdienas dzīvē. 

        8.    Veidot priekšstatu par grūtnieces un nedzimuša bērna un mātes un jaundzimušā psiholoăiskajām attiecībām. 
        9.    Skaidrot psiholoăisko attiecību modeĜus ăimenē, to ietekmi uz grūtniecības norisi 

Tēmas: 

1. Psiholoăijas zinātnes attīstības vēsturiskais ieskats. 
2. Personība, pieejas tās izpratnē. 
3. Klasiskā psihoanalīze. 
4. Analītiskā psiholoăija. 
5. Individuālā psiholoăija. 
6. Humānistiskā psihoanalīze. 
7. Bioloăiskā tipoloăija. 
8. Pašaktualizācijas teorija. 
9. Sociālās izziĦas teorija psiholoăijā. 
10. Eksistenciāli analītiskā pozīcija psiholoăijā. 
11. Nedzimuša bērna psiholoăija. 
12. Sievietes psiholoăiskā klimata nozīme augĜa attīstībā. 
13. Konflikti ăimenē, darba vietā, ar medicīnisko personālu sakarā ar grūtniecību un bērna piedzimšanu, to 

risināšanas ceĜi. 
14. Psiholoăiska rakstura problēmas sakarā ar grūtniecības pārtraukšanu. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,  2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Psiholoăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas,galīgo atzīmi 
veido abu semestru vidējā atzīme. Katra semestra atzīmi veido šāds vērtējuma sadalījums: 

1. Ieskaite par katrā semestrī apgūto studiju materiālu – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

2. Patstāvīgo darbu vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 

Izmantojamā literatūra: 
1. Ādlers A. “Psiholoăija un dzīve”, R. 1992. 
2. Freids Z. “Psihoanalīzes nozīme un vēsture”, R. “Lielvārds”, 1994. 
3. Fromms  Ē. “Māksla mīlēt”, R. “Jumava”, 1994. 
4. Fromms  Ē. “Psihoanalīze un reliăija”, L. 1950.  
5. Jungs K.G. “Dvēsele pasaule”, R. 1994. 
6. Kons I. “Es atklāšana”, R. “Avots”, 1982.g. 
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7. Karpova A., Plotnieks I. “Personības saskarsme” R. LU, 1984. 
8. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. “Ētika”, R. “Zvaigzne” 1993.g. 
9. Levi V. “Atklāt sevī citu”, R. 1984.g. 
10. ReĦăe V., Lūsis K. “Personības psiholoăiskā struktūra” R. “Zvaigzne” 1988.g. 
11. ReĦăe V., Rubenis A. “Cilvēks un kultūra”, R. 1988. 
12. Wridhtsman L., Deauh K. “Social psychology the 80-s”, Calfornia, 1984. 
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Studiju kursa nosaukums -   Pedagoăijas pamati 
Studiju kursa vadītājs -   Agija Pāža -   Filologa, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja 
kvalifikācija  
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Dot vispārīgu ieskatu audzināšanas un mācīšanas pamatjautājumos. 
 
Uzdevumi: 

1. Veicināt sievietes un  viĦas ăimenes izglītošanu. 
2. Veidot spēju argumentēti izglītot pacientus. 
3. Mācību kursā apgūtās zināšanas spēt piemērot situācijām praktiskajā darbā. 
4. Aktualizēt jaunākos pedagoăiskās zinātnes atklājumus un pētījumus. 

Tēmas: 

1. Pedagoăijas būtība, struktūra, kategorijas, pētīšanas metodes. 
2. Pedagoăiskās saskarsmes būtība un prasmes. 
3. Saskarsme. 
4. Socializācijas būtība un saturs. Adaptācija. 
5. Raksturs personības struktūrā. 
6. Mācību satura un metožu izvēle. 
7. Izglītības situāciju ierobežojošie faktori. 
8. Mācību darba organizācijas formas. 
9. Pacienta izglītošanas novērtēšana. 
10. Ăimene, tās pedagoăiskās iespējas. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – lekciju, semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota 
galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Pedagoăijas pamati” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Rakstiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
2. Patstāvīgā darba (lekcijas vai nodarbības sagatavošana un realizēšana) vērtējums – (nozīmīguma 

īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Balsons M. “Kā izprast klases uzvedību”. Lielvārde “Lielvārds”, 1995. 
2. Belickis “Izglītības alternatīvās teorijas”, R, RAPA, 2001. 
3. Čuganovs L. “Ievads pedagoăijā”, R. “Zvaigzne”, 1991.  
4. Geidžs N.L., Berliners D.C. “Pedagoăiskā psiholoăija”, R. “Zvaigzne ABC”, 1999. 
5. Omārova S. “Cilvēks cilvēku vidū” R. 1994. 
6. Omārova S. “Cilvēks runā ar cilvēku” (Saskarsmes psiholoăija). R. 1994. 
7. Pedagoăiskā doma ASV un Lielbritānijā, R. “Zvaigzne”, 1991. 
8. ŠiliĦa M., Dupure I. “Pacientu izglītošana – māsas kompetence”, R. “Nacionālais apgāds”, 2004 
9. Vuornens R., Tūnala E., Mikonens V. “Psiholoăijas pamati. Psihe garīgā pasaule”, R. “Zvaigzne 
ABC”, 1998. 
10. Zelmanis V. “Īss pedagoăijas kurss” R. “Zvaigzne”, 1991.  
11. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. « Психологический справочник учителя », М. Просвещение, 
1991.   
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Studiju kursa nosaukums -   Socioloăijas pamati un sociālā medicīna 
Studiju kursa vadītājs -   Jānis Pavlovskis  - Filosofijas maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Dot zinātnisku izpratni par sabiedrību un sabiedriskās dzīves pamatlikumiem. Sniegt zināšanas par pētniecības 
metodēm un sociālo aprūpi, veicināt zināšanu pielietošanu praksē. 
 
Uzdevumi: 

1. Veidot indivīdu un sabiedrības optimālu mijiedarbību. 
2. Skaidrot sociālo struktūru. 
3. Praksē (profesionālajā darbībā) izmantot indivīdu socializāciju. 
4. Aktualizēt sociālo institūtu nozīmi saskarsmē cilvēks- cilvēkam. 
5. Veicināt pilsoniskās apziĦas un darbības motivāciju kultūras kontekstā. 
6. Veicināt sociālās aprūpes pamatjēdzienu izpratni. 
7. Pielietot sociālo aprūpi sabiedrības veselības aprūpē. 
8. Izprast pētniecības nozīmi un pielietojumu vecmātes darbā. 

         9.     Analizēt faktorus, kas nelabvēlīgi ietekmē sabiedrības un indivīda veselību. 
        10.   Izprast dažādu sabiedrības grupu esošās un iespējamās problēmas. 

11.   Demonstrēt sociālās aprūpes pamatprincipus dažādām sabiedrības grupām: pirmsskolas un skolas vecuma 
bērniem,  
        strādājošiem, invalīdiem, veciem cilvēkiem. 
12. Izprast dažādu sociālo grupu riska faktorus. 
13. Pielietot zināšanas par likumdošanu darbā ar dažādām sociālajām grupām. 
14. Iesaistīties starpinstitucionālajā sadarbībā, lai pasargātu cilvēkus no sociālajām un veselība problēmām. 
15. Izprast sociālās rehabilitācijas nozīmīgumu. 

Tēmas: 

1. Indivīdi un sabiedrība. 
2. Politika, vara un valsts. 
3. Sociālie institūti un institūcijas. 
4. Sociālā politika. Ăimene kā sociāls institūts. 
5. Sievietes statuss un loma mūsdienu sabiedrībā. 
6. Feminisma teorijas. 
7. Ăimenes loma socioloăiskā skatījumā. 
8. Pētniecības veidi, metodes un pētnieciskā darba organizācija. 
9. Sociālās pētniecības metodes. 
10. Pētniecības rezultātu analīze un izmantošana praksē. 
11. Ieskats teorijas vēsturē. 
12. Sociālā aprūpe invalīdiem. 
13. Sociālā aprūpe strādājošiem. 
14. Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu sociālā aprūpe. 
15. Vecu cilvēku sociālā aprūpe. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Socioloăijas pamati un sociālā medicīna” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Rakstiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Aizsilnieks A. “Latvijas saimniecības vēsture, 1914-1945.  “Daugava”, 1968. 
2. Ašmane M. “Sociālā mobilitāte un identifikācija” LZA Vēstis A, 1993. 
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3. Birkavs V. “Zinātne pret noziedzību” Rīga “Avots”, 1986. 
4. „Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā”, Rīga, LU Socioloăijas katedra, 1996. 
5. „Dzīves jautājumi I”, Zinātniski metodisks rakstu krājums, Rīga, SDSPA ”Attīstība”, 1995. 
6. „Dzīves jautājumi II”, Zinātniski metodisks rakstu krājums, Rīga, SDSPA ”Attīstība”, 1996. 
7. „Dzīves jautājumi III”, Zinātniski metodisks rakstu krājums, Rīga, SDSPA ”Attīstība”, 1998. 
8. „Dzīves jautājumi IV”, Zinātniski metodisks rakstu krājums, Rīga, SDSPA ”Attīstība”, 1999. 
9. „Dzīves jautājumi V”, Zinātniski metodisks rakstu krājums, Rīga, SDSPA ”Attīstība”, 2000. 
10. Gills N. “Kultūra un sabiedrība”. Rakstu krājums. Rīga “Liesma”, 1979. 
11. Grīnblats M. “Valstiskā cilvēka kanons” Rīga, “Avots” 1990. 
12. “Latvijas tautas attīstības pārskats”, Rīga, 1995., 1996., 1997., 1998., 1999. 
13. LR likumi un normatīvie akti. 
14. Mārnieks E. “Vispārējā socioloăija” Lekciju konspekts: 1., 2. daĜa Rīga RTU 1993. 
15. Omārova S. “Cilvēks runā ar cilvēku” Rīga “Kamene”, 1994. 
16. Ostrovska L. “Politiskā vara” Rīga LU 1991. 
17. Pavlovska I. „Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē”, Rīga, ABC Paliatīvā aprūpe, 2001. 
18. „Sociālā darba un terminoloăijas vārdnīca”, Rīga, SDSPA ”Attīstība”, 2000. 
19. Strauta A. „Līdzētājprofesiju speciālistu darbības problemātika bērnu seksuālās izmantošanas gadījumu 

risināšanā”, Mācību metodiskais līdzeklis, Rīga, SDSPA „Attīstība”, 2000. 
20. Šteinerte Z. „Sociālais darbinieks bērnu adopcijas procesā”, Mācību metodiskais palīglīdzeklis, Rīga 2001, 

SDSPA ”Attīstība”, 2001. 
21. Šūberta M. „Intervēšana sociālā darba praksē”, ASV, 1982. 
22. Zepa B., Zabena A. “Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā”, ievadkurss skolām un pašmācībai”, Rīga LU 

1996. 
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Studiju kursa nosaukums -   LatīĦu terminoloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Maija Lagzdone  - Filologa, vācu valodas pasniedzēja 
kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Dot pamatu medicīniskās terminoloăijas apguvei. 
 
Uzdevumi: 

1. Vecmātes darbam nepieciešamās latīĦu un grieėu cilmes leksikas apgūšana. 
2. Praktiskās gramatikas apgūšana terminoloăijas pareizai lietošanai un veidošanai. 
3. Vispārizglītojošo latīĦu izteicienu un parunu apzināšana un saprašana. 

Tēmas: 

1. Ievadlekcija. Iepazīšanās ar Romas impērijas vēsturi, tās saikni ar medicīnu. Grieėu un latīĦu valodas 
lietošana medicīnā un tās pirmsākumi. 

2. Fonētika. LatīĦu alfabēts. Vēsturiskā noformēšanās. PatskaĦi, divskaĦi, līdzskaĦi, to savienojumi. 
Akcents. Vārdu dalīšana zilbēs. 

3. Medicīnas terminoloăijas veidojošie elementi. 
4. Darbības vārds. 
5. Pārskats par lietvārdu lietošanas terminoloăiju. 
6. Pārskats par adjektīva lietošanas terminoloăiju. 
7. Recepte. Uzbūve. Gramatiskie veidojumi. 
8. SkaitĜa vārds. SkaitĜa vārda lietošanas terminoloăija. Pamata, kārtas, grieėu skaitĜa vārda leksikas 

minimums. 
9. 4.deklinācija. Detalizēta 3.deklinācijas apgūšana. Locīšanas grupas. Pazīmju locīšanas papildus leksika. 
10. Grieėu cilmes vārda locīšana. Grieėu cilmes vārdu locīšana 1.-3.deklinācijas īpatnības, atšėirība no latīĦu 

valodas locīšanas pēc 1.-3.deklinācijas parauga. Leksikas minimums. 
11. 5.deklinācija. Papildus leksika. Klīnikā lietojamie latīĦu cilmes vārdi. Spirti, zāĜu tējas. 
12. LatīĦu sentences. Saruna par aktīvo izteicienu un parunu aktualitāti. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “LatīĦu terminoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās,semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
 

Izmantojamā literatūra: 
1. Autora kolektīvs J.Šulca vadībā “Latinskij jazik I terminologii.” Maskava, 1982. 
2. ČerĦavskis M. “Linqua latina” Maskava 1975. 
3. Gorodkova J. “LatīĦu valoda”, Rīga “Zvaigzne” 1998. 
4. Erte V. “Linqua latina pro medicis” 1-4, LMA, Valodas katedra, 1991.-1993. 
5. Humboltu Universitātes autoru kolektīvs. Cursus Latinus Medicinalis VEB Verlag Enzyklopadie, Leipzig 1975. 
6. Salvēte. Vācija, Cornelsen- 2000. 
7. Šneidere I. “Linqua latina Medicinalis ” VEB Verlag Enzyklopadie, Leipzig 1970. 
8. Šulcs K. Fachlatein. Fachlbuchverlag. Leipzig. 1957.  
9. Einfuhrung in die Fachterminologie Munchen, 1995. 
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Studiju kursa nosaukums -   Vecāku sagatavošana bērna dzimšanai un aprūpei 
Studiju kursa vadītājs -   Amanda Smildzere - Ārsta pediatra kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   38 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    40 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    42 stundas 
 
Mērėis: 
Dot iespēju studentiem sagatavot mācību materiālus topošo vecāku nodarbībām dažādās sociālās situācijās, ar dažādām 
atbalsta vajadzībām. 
 
Uzdevumi: 

1. Izprast pacienta mācīšanas un mācīšanās pedagoăiski psiholoăikos principus. 
2. Mācību materiālu sagatavošana pacientēm dažādās situācijās, ar dažādām izglītošanās vajadzībām, to 

prezentācija. 
3. Organizēt un realizēt vismaz 1 topošo vecāku nodarbību. 
4. Apgūt darbu ar informācijas avotiem dažādu pacienšu izglītošanas problēmu risināšanai. 

Tēmas: 

1. Psiholoăiskā atbalsta veidi un formas. 
2. Izglītojošo pasākumu satura, formas, realizācijas veida plānošanas principi. 
3. Mācību materiālu sagatavošana par. 

a. Grūtniecības gaitu, tās ietekmi uz sievietes fizisko, psihisko un emocionālo pašsajūtu. 
b. Uztura nozīmi grūtniecības un augĜa attīstībā. 
c. Kaitīgo ieradumu ietekmi uz grūtniecības un augĜa attīstību. 
d. Izmeklēšanas metodēm un rezultātiem. 
e. Pazīmēm, kas raksturo grūtniecības pārtraukšanās draudus. 
f. Pazīmēm, kas liecina par dzemdību darbības sākšanos. 
g. Psihoemocionālās vides nozīmi grūtniecības attīstībā. 
h. Sievietes tiesībām izvēlēties dzemdību vietu. 
i. Iespējamajiem dzemdību norises veidiem, dzemdētājas pozīcijām. 
j. Grūtnieces darba un aktivitāšu ietekmi uz grūtniecības procesu. 
k. Valsts sociālajiem pabalstiem, kurus nosaka normatīvie akti. 

4. Grūtnieces un ăimenes gatavošana dzemdībām un vecāku lomai, plānojot. 
a. Topošo vecāku nodarbības. 
b. BaiĜu un raižu iemeslu izzināšanas paĦēmienus. 
c. Atbalstu sievietei īpašos gadījumos (nepilnas ăimenes, mazgadīga grūtniece, grūtniece invalīde, 

nesakārtotas attiecības ăimenē u.c.) un to risinājumu meklēšanā. 
5. Mācību materiālu sagatavošana par. 

a. Paredzamo dzemdību darbības attīstību. 
b. Iespējām sekmēt dzemdību darbību ar kustībām, elpošanas vingrinājumiem, dabīgiem atslābināšanās 

un atsāpināšanas paĦēmieniem (partnera atbalsts, silts ūdens, duša, ēteriskās eĜĜas, masāžas, mūzika, 
akupresūra u.c.) un dažādām pozām. 

c. Iespējamām aprūpes aktivitātēm dzemdētājas pamatvajadzību nodrošināšanai. 
d. Tiesībām izvēlēties partnera un citu personu klātbūtni dzemdībās (studenti u.c.) un pēcdzemdību 

periodā. 
e. Farmakoloăisko atsāpināšanas metožu nepieciešamību un to blaknēm. 
f. Fizioloăisku dzemdību vadīšanas veidiem un dzemdētājas līdzestību plāna sastādīšanā un lēmumu 

pieĦemšanā. 
6. Pasākumi, kas atvieglo jaundzimušā adaptācijas periodu. 

a. ElpceĜu atbrīvošana. 
b. Situma nodrošināšana. 
c. Kontaktu ar māti un tēvu veicināšana. 
d. Stresu mazinošas vides (neliela gaisma, maz trokšĦu, mierīgas kustības u.c.) nodrošināšana. 

7. Mācību materiālu sagatavošana par. 
a. Zīdīšanas fizioloăiju un tās pareizu tehniku. 
b. Palīdzību iespējamo problēmu un komplikāciju gadījumos. 
c. Pēcdzemdību perioda fizioloăiskajām norisēm. 
d. Higiēnas īpatnībām. 
e. Jaundzimušā un zīdaiĦa kopšanas un aprūpes pamatiem. 
f. Iespējamām seksuālajām aktivitātēm, piemērotiem kontracepcijas pasākumiem u.c. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,  patstāvīgo darbu veikšana. 
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Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, noorganizēta un novadīta 1 topošo vecāku nodarbība, sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Vecāku sagatavošana bērna dzimšanai un aprūpei” apguve tiek vērtēta pēc 
10 ballu vērtējuma skalas.Galīgo atzīmi veido abu semestru vidējā atzīme. 

5. semestra vērtējumu sastāda: 
1. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros -(nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
2. Patstāvīgo darbu vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā vērtējumā – 40%). 
3. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 

6. semestra vērtējumu sastāda: 
1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
2. Patstāvīgo darbu vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Noorganizēta un novadīta topošo vecāku nodarbība – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 

20%). 
 

 
Izmantojamā literatūra: 
1. ĀboliĦš J. “Māte un bērns” R. ”Elpa” 1993. 
2. Ādlers A. “Psiholoăija un dzīve”, R. 1992. 
3. Bergmane A. “Dzemdniecība” 1982. 
4. Berns E. “Spēles, kuras spēlē cilvēki ”  (cilvēku savstarpējo attiecību psiholoăija)- R.2000.g. 
5. Biksone G  ,,Klīniskā farmakoloăija un pacienta aprūpe’’ Rīga 2002.g.. 
6. Geidžs N.L., Berliners D.C. “Pedagoăiskā psiholoăija”, R. “Zvaigzne ABC”, 1999. 
7. Granuma V., “Pacienta izglītošana”, Rīga, 1994. 
8. Leja J. “Vispārīgā klīniskā patoloăiskā fizioloăija” R. Zvaigzne, 1993. 
9. “Lemon”  “Mācību materiāli māsām, vecmātēm” 1996. 
10. Mazjānis I. “Imunitāte.Vakcinācija”,Rīga, 2001.g. 

 
11. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Jumava, 2001 
12. Mileikin O.B. “Neonatoloăija”, 1995. 
13. Rokasgrāmata pediatriskajā aprūpē, MPIC, 1998 
14. Rokasgrāmata “Ăimenes plānošanas darba organizētājiem, konsultantiem un pakalpojumu sniedzējiem ” IPPF, 

1996. 
15. ŠiliĦa M., Dupure I. “Pacientu izglītošana – māsas kompetence”, R. “Nacionālais apgāds”, 2004 
16. Zelmanis V. “Īss pedagoăijas kurss” R. “Zvaigzne”, 1991. 

 
17. Benson and Pernoll’s. Handbook of Obstetrics and Gynecology. Mc GRAW-HILL INTERNATIONAL 

EDITIONS Medical Series, 1994. 
18. Nancy London, Anna Glassen, Ailsa Gebbie “ Handbook of family planning and reproduktive health care”, 1995. 
19. “Textbook of neonat. Resurscitives. ” Pediatrics Dallas, Texas, 1992. 
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Studiju kursa nosaukums -   Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, citoloăija un 
ăenētika 

Studiju kursa vadītājs -   Grieta Meldrāja  - Cilvēka anatomijas un fizioloăijas skolotāja 
kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju izprast un skaidrot procesus cilvēka ėermenī bioėīmiskajā, biofiziskajā un šūnu līmenī normā 
un dažādu faktoru ietekmē. 
 
Uzdevumi: 

1. Apgūt ăenētiskā koda uzbūvi un funkcijas, prast risināt uzdevumus ăenētiskā koda atšifrēšanā. 
2. Apgūt iedzimtības likumus, prast izskaidrot un matemātiski pierādīt cilvēka “mendēlējošo” pazīmju 

pārmantošanu no paaudzes uz paaudzi. 
3. Apgūt asinsgrupu un Rh faktora iedzimšanas shēmu un prast noteikt varbūtības to iedzimšanā. 
4. Iepazīties ar slimību pārmantošanu, novērtēt mutagēnos faktorus un to ietekmi uz genotipu. 
5. Sniegt zināšanas galvenajos cilvēka biofizikas un bioėīmijas jautājumos. 

Tēmas: 
1. Citoloăija:šūnas uzbūve, hromosomas,gēns, genoms, šūnas dalīšanās, dvīĦi. 
2. Cilvēka organisma uzbūve un darbība molekulārā līmenī. Regulācijas principi šūnās un organismā. 
3. Medicīniskā ăenētika. Pētīšanas metodes. Slimību pārmantošanas shēmas. Mutoăenēze. 
4. Biomehānika. Biomateriāli, to fizikālās īpašības 
5. Bioėīmiskie rādītāji organismā, to noviržu diagnostiskā nozīme. 
6. Cilvēks apkārtējās pasaules fizikālajos laukos. Dabīgie elektromagnētiskā lauka avoti. Jonizējošie starojumi. 

Dozimetrija. Fona starojums. 
7. Cilvēka organisma fizikālie lauki, to veidi, avoti un pētīšanas metodes. Aizsardzības pret ārējo fizikālo faktoru 

nelabvēlīgo ietekmi. Darba drošība. 
 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, citoloăija un ăenētika” apguve tiek 
vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Rakstiska ieskaite studiju kursa 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. Averbaha Š. “Ăenētika” Zinātne 1971g. 
2. Bioloăijas jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. R. Mācību apgāds NT, 1997. 
3. Bioloăija I daĜa. A. Aizpure., G. BērziĦa., M. KusiĦa.R., Pētergailis, 1997. 
4. Bioloăija II daĜa. G. Brāzma. R., Pētergailis, 1998. 
5. Bioloăija III daĜa. G. Kavacs. R., Pētergailis, 1999. 
6. Ilustrētā bioloăijas vārdnīca. K. Stokleja. R., Zvaigzne ABC, 1997. 
7. Leja I. “Medicīniskā ăenētika”, Zvaigzne,1979.g. 
8. PuriĦa M., V.Loža “Ăenētika ar selekcijas pamatiem “, Zvaigzne 1991.g.  
9. Raipulis J. “Cilvēka ăenētika” Zvaigzne, 1977.g 
10. E.Ackerman, Biophysical science, Prentice – Hall, INC.Englewood Cliffs, N.J.1962 
11. М.Волкштейн. Биофизика. Москва, Наука. 1988. 
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Studiju kursa nosaukums -   Anatomija 
Studiju kursa vadītājs -   Sarmīte Melberga - Ārsta stomatologa kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    4 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   72 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    64 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    24 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt zināšanas par vesela cilvēka ėermeĦa anatomisko uzbūvi, orgānu izvietojumu, funkcijām un savstarpējo saistību. 
Uzdevums: 
Dot audzēkĦiem prasmi pielietot iegūtās zināšanas klīnisko priekšmetu apguvē un praktiskajā darbā. 
Tēmas: 

1. Ievads anatomijā. Terminoloăija. ĖermeĦa dobumi.Apvalki. 
2. Histoloăija.Šūna,tās uzbūve un funkcijas.Audi,to veidi un uzbūves īpatnības. 
3. Osteoloăija.Skelets,tā daĜas un funkcijas. 
4. Iegurnis kā dzemdību ceĜu daĜa.IegurĦa dzimumu atšėirības.IegurĦa izmēri. 
5. Mioloăija.Galvas,kakla,ekstremitāšu un rumpja muskuĜi,to funkcijas. 
6. Vēdera prese.Tās vājās vietas. 
7. Splanhnoloăija.Iekšējo orgānu veidi. 
8. Elpošanas sistēma,tās daĜas un funkcijas.Pleira.Videne.Plaušu un pleiras robežas. 
9. Gremošanas sistēma,tās daĜas un funkcijas.Vēdera dobums.Vēderplēve,tās saites. 
10. Urīnizvadsistēma,tās daĜas un funkcijas. 
11. Vīrieša dzimumsistēma, tās daĜas un funkcijas. 
12. Sievietes dzimumsistēma. Iekšējie dzimumorgāni,to uzbūve un funkcijas.Olnīcas un endometrija cikls.Ārējie 

dzimumorgāni. Starpene,tās daĜas un funkcijas. 
13. Cirkulācijas sistēma,tās daĜas un funkcijas.Asinsvadu veidi.Sirds uzbūve un topogrāfija.Lielā asinsrites loka 

artērijas vēnas. 
14. AugĜa ( embrionālā ) asinsrite, tās īpatnības. IzmaiĦas asinsritē pēc bērna piedzimšanas. 
15. Limfātiskā sistēma, tās daĜas un funkcijas. 
16. Neiroloăija. Nervu sistēmas centrālā daĜa – galvas un muguras smadzenes, to daĜas un funkcijas.  
17. Nervu sistēmas perifērā daĜa – muguras un galvas smadzeĦu nervi, to gaita un inervācijas zonas. Veăetatīvā 

nervu sistēma, tās uzbūves un funkcionālās īpatnības. 
18. Endokrinoloăija. Iekšējās sekrēcijas dziedzeru iedalījums, galvenie hormoni un to funkcijas. 
19. Sievietes dzimumsistēmas endokrīnā regulācija. 
20. Sensorās sistēmas. To daĜas. Garšas un ožas orgāni. Dzirdes - līdzsvara orgāns, tā daĜas un funkcijas.  
21. Redzes orgāns, tā daĜas un funkcijas. Redzes orgāna palīgveidojumi, to funkcijas.  
22. Āda, tās uzbūve un funkcijas. Ādas palīgveidojumi – mati, nagi. Ādas dziedzeri. 

Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 3 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, patstāvīgo darbu prezentācija. Sekmīgi nokārtots semestra eksāmens. 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Anatomija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas. Galīgo atzīmi 
veido.  

1. Mutisks eksāmens studiju kursa beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā - 60%) 
2. semestru studiju darba vērtējums – 1.semestris (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā  -30%) 
     2.semestris (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā  -10%) 
Semestra vērtējumu sastāda:  

1. Patstāvīgo darbu vērtējums (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā  -30%) 
2. Piedalīšanās un aktivitāte praktiskajās nodarbībās- (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā  

-40%) 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros- (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā  -

30%) 
Izmantojamā literatūra: 

1. Apinis P “Cilvēks”, Rīga, 2001. 
2. Dālmane A., KoroĜova O. “Histoloăija” 1990. 
3. Kalbergs V. “Cilvēka anatomija” I, II, 1971. 
4. KoĜesĦikovs N. Cilvēka anatomija. Rīga,1996. 
5. Voskis H., Timmermane V., Mansone A. “Topogrāfiskā anatomija” 1978. 
6. Ham A.W. Histoliogy. USA Philadelphia, 1969. 
7. Memmler R.L., Wood D.L. “The human body in health and disease.USA Philadelphia, 1983. 
8. Алмазов И.В.,Сутулов Л.С. Атлас по гистологии и ембриологии. Москва, 1978. 
9. Михаилов С. Анатомия человека., Москва, 1973. 
10. Priede.bf.lu.lv. 
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11. www.virtualhospital.com, 
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Studiju kursa nosaukums -   Fizioloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Velga Bunne - Biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   38 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    24 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    18 stundas 
 
Mērėis: 
Izprast un apgūt orgānu funkcijas un fizioloăiskos procesus cilvēka organismā. 
 
Uzdevumi: 

1. Apgūt likumsakarības, pēc kurām norisinās dzīvības procesi veselā organismā, tā mijiedarbībā ar apkārtējo 
vidi. 

2. Veidot izpratni par normālu fizioloăisko procesu pamatu. 
3. Akcentēt fizioloăiskās pārmaiĦas sievietes organismā grūtniecības laikā. 
4. Pārliecināt audzēkĦus, ka pamatzināšanas fizioloăijā Ĝauj saudzēt un stiprināt veselību un pasargāt organismu 

no priekšlaicīgas novecošanas un slimību attīstības. 

Tēmas: 

1. Fizioloăijas priekšmets, pētīšanas metodes. Organisms kā vienots vesels.Homeostāze. 
2. Asinis. AsiĦu sastāvs un galvenās funkcijas. Asins grupas. Rh faktors. 
3. Asinsrite. Asinsrites loki. Sirds uzbūve un darbība. Elektrokardiogrāfija. Fonokardiogrāfija. Sirds fizioloăiskās 

īpatnības grūtniecības laikā. Sirds “visu vai neko” likums. 
4. Asinsvadi, iedalījums, to galvenās funkcijas. Asinsvadu iedalījums pēc to fizioloăiskās nozīmes. 

Asinsspiediens. Galvenie faktori, kas to nodrošina. Artēriju pulss. Sfigmogrāfija. PVĀ noteikšanas metodes. 
Asinsvadu un asinsspiediena pašregulācija. 

5. Limfa. Limfas veidošanās ,sastāvs, cirkulācija un nozīme. SmadzeĦu šėidrums. 
6. Elpošana, tās regulācija.Gāzu apmaiĦa un transports. Refleksi no mehonoreceptoriem un himioreceptoriem. 
7.    Gremošana. Gremošanas kanāla pamatfunkcijas un norises tajā. Zarnu mikroflora. Disbakterioze. Defekācija. 
8.    Vielu un enerăijas maiĦa. Vitamīni, to fizioloăiskā nozīme. PamatmaiĦa. 
9.    Termoregulācija. Siltuma producēšana un siltuma atdeve. Siltuma atdeves regulācija. 
10.  MuskuĜu darbības fizioloăija. MuskuĜu fizioloăiskās īpatnības. MuskuĜu darbības mehānisms. Enerăētiskie 
procesi 
       muskuĜos. 
11. Nervu fizioloăija. Nervu šėiedru fizioloăiskās īpatnības un to klasifikācija. Sinapses. Receptorā sistēma. Nervu 
sistēmas 
       trofiskā funkcija. 
12.  Izvadprocesi. Nieru uzbūve un darbība.  
13.  Endokrīnā sistēma. Hormonu darbības spektrs. Hipofīze, epifīze, vairogdziedzeris,  
       epitēlijėermenīši. AizkuĦăa dziedzeris. Virsnieres, dzimumdziederi. Aizkrūts dziedzeris. 
14.  Centrālās nervu sistēmas fizioloăija. Reflekss. Refleksa loks. Muguras smadzeĦu fizioloăija. 
15.  Galvas smadzenes. SmadzeĦu stumbrs. Smadzenītes, starpsmadzenes. Vidussmadzenes. 
16.  Veăetatīvā nervu sistēma, parasimpātiskā un simpātiskā nervu sistēma. 

       17.  Nervu sistēma. Somatiskā nervu sistēma. Kustību mehānisma integrācijas trīs līmeĦi. Galvas smadzeĦu 
pusložu garozas  
             funkcijas. Garozas lauki. Kustību regulācija. ApziĦa. AtmiĦa. Nosacījuma refleksu veidošanās mehānisms. 
Uzbudinājums 
              un kavēšana. Kavēšanas veidi garozā. Miegs. 

18.   Sensorās sistēmas,  to vispārējs raksturojums. Sensorās sistēmas galvenās daĜas: receptori, vadītājdaĜa un 
centrālā daĜa 
    .  Redzes sistēma. Dzirdes sistēma. Ādas sensorā sistēma. Ožas un garšas sensorās sistēmas.Sāpju  fizioloăija. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtotas semestra ieskaites. 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Fizioloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, galīgo atzīmi 
veido abu semestru vidējā atzīme. 
Semestra vērtējumam Ħem vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Ieskaite semestra beigās - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
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4. Piedalīšanās un aktivitāte praktiskajās nodarbībās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
20%). 

 
 
Izmantojamā literatūra: 
1. Apinis P. Cilvēks Rīga: SSA ,,Apgāds JāĦa sēta” 1996. 
2. Cilvēka fizioloăija.L.Aberberga – Augškalne, E. AboltiĦa – ĀboliĦa,J. Aivars u.c.,Rīga: Zvaigzne 1986. 
3. Valtners A. “Cilvēka fizioloăija”, Rīga : Zvaigzne 1995. 
4. Valtners A. “Normālā fizioloăija”, Rīga : Zvaigzne 1984. 
5. Valtners A.Praktisko darbu apraksti cilvēka fizioloăijā skolām:Rīga, Mācību grāmata 1999. 

  6.   www. virtual com. 
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Studiju kursa nosaukums -   Bakterioloăijas, virusoloăijas un parazitoloăijas pamati 
Studiju kursa vadītājs - Velga Bunne - Biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja kvalifikācija 
 Sarmīte Ivuškāne - Biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    8 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    6 stundas 
 
Mērėis: 
Veidot izpratni par mikroorganismu sistemātiku, uzbūvi un dzīvi, par praktisko nozīmi un izmantošanu. 
 
Uzdevumi: 

1. Iepazīstināt ar. 
a. Mikrobioloăijas pamatiem, maksimāli tos tuvinot praktiskai medicīnai un vecmātes profesijai. 
b. Mikrobu lomu ārējā vidē un cilvēka organismā. 
c. Aizsargmehānismiem pret patogēnajiem mikroorganismiem (imunitāti, alerăiskajām, reakcijām, 

vakcīnām, serumiem, pretmikrobu preparātiem). 
d. Mikrobioloăijas diagnostikas galvenajām metodēm. 

2. Sniegt zināšanas par infekcijas procesu organismā kā reakciju uz patogēno izsaucēju, par profilakses nozīmi 
infekciju likvidēšanā. 

3. Pielietot zināšanas mikrobioloăijā biežāk sastopamo infekciju diagnostikā, nepieciešamā izmeklējamā 
materiāla savākšanai. 

Tēmas: 

1. Mikrobioloăijas priekšmets, vēsturisks aspekts.Medicīniskā mikrobioloăija, tās nozares un uzdevumi. 
2. Mikroorganismu klasifikācija, mikrobu nomenklatūra. 

       3.    Baktēriju klasifikācija. Baktēriju morfoloăija. 
3. Mikroorganismu fizioloăija. Šūnas ėīmiskais sastāvs. 
4. Mikroorganismu izplatība dabā. 
5. Mācība par infekciju. 
6. Jēdziens par epidēmisko procesu, tā kvalitatīvais un kvantitatīvais raksturojums. 
7. Mācība par imunitāti. 
8. Organisma hiperjūtīgums. Alerăija. 
9. Aktinomicetes, mikobaktērijas, riketsijas. Patogēnās sugas. Izsauktās slimības, diagnostika. 
10. Spirohetas, hlamīdijas. Patogēnās sugas. Izsauktās slimības, diagnostika. 
11. Sēnītes, to raksturojums, izsauktās slimības. 
12. Vīrusi, to raksturojums un nozīmīgākās to izraisītās infekcijas slimības. 
13. Sevišėi bīstamo bakteriālo infekciju  ierosinātāji. 
14. Patogēnie koki, to nozīme slimību izraisīšanā. Zarnu baktēriju grupa, to izraisītās slimības. 
15. Patogēnās anaerobās infekcijas, to ierosinātāji. 
16. Medicīniskā parazitoloăija. Jēdziens par amēbām, lamblijām, triponosomām, plazmodijām. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Bakterioloăijas, virusoloăijas un parazitoloăijas pamati” apguve tiek vērtēta 
pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte  lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Praktiskais darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 

Izmantojamā literatūra: 
1. BĜuăers A. “Infekcijas slimības”, R.Zvaigzne, 1997.g. 
2. Cerkes F.K., BogojavĜenskaja L.B., BeĜskaja N.A. “Mikrobioloăija”, Maskava “Medicīna”, 1996.g. 
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3. Gusevs M., MiĦajeva L. “Mikrobioloăija” R., Zvaigzne, 1985.g. 
4. Kellers R. Ievads imunoloăijā un imūnpatoloăijā, R.: Zvaigzne, 1991. 
5. Klāsens V., V.Šteinberga «Mikrobioloăija» Rīga, Zvaigzne,1987. 
6. PurviĦš I “Praktiskā farmakoloăija”, R., Medikamentu informācijas centrs, 1994.g. 
7. Tirāns E., I.Mazjānis Infekcijas slimību un sindromu ārstēšana un profilakse (kabatas rokasgrāmata): 

Autorkolektīvs, Rīga, 2002. 
8. Tirāns E.,  I.Mazjānis Infekcijas slimību rokasgrāmata (kabatas rokasgrāmata): Autorkolektīvs, Rīga,1997. 
9. Žurnāls “Latvijas ārsts”. 

 
 
Studiju kursa nosaukums -   Radioloăijas pamati 
Studiju kursa vadītājs -   Ardis Platkājis - Ārsta kvalifikācija, medicīnas doktora grāds 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    - 
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Sniegt priekšstatu par radiobioloăijas diagnostiskām un terapeitiskām metodēm, lai izprastu pareizu pacienta 
sagatavošanu nepieciešamiem izmeklējumiem. 

 
Uzdevumi: 

1. Raksturot ar radiobioloăijas vēsturi, zinātnes un prakses attīstību pasaulē, Latvijā. 
2. Izskaidrot radiobioloăijas diagnostiskās un terapeitiskās metodes. 
3. Izskaidrot jonizējošā starojuma fizikālās īpašības, iedarbību uz organismu. 
4. Raksturot radiobioloăijas nodaĜas darba organizāciju, struktūru, aparatūru. 
5. Zināt pareizu pacienta sagatavošanas metodoloăiju un noteikt konkrētu izmeklējumu 

indikācijas, kontrindikācijas. 
 
Tēmas: 
1. Radioloăija, definīcija, metodes. Radioloăijas vēsture pasaulē, Latvijā. 
2. Radioloăijas struktūra, apakšnozares, valstiskās un sabiedriskās institūcijas mūsdienās. 
3. Elektromagnētiskais spektrs. 
4. Rentgenstaru svarīgākās īpašības. 
5. Organisma pamatvides, jonizējošā starojuma selektivitāte. 
6. RentgenuzĦēmums, plaknes, skialoăijas principi. 
7. Rentgenizmeklēšanas pamatmetodes – rentgenogrāfija, rentgenoskopija. 
8. Rentgenizmeklēšanas speciālās metodes. 
9. Ultrasonoskopija, tās veidi. 
10. Datortomogrāfija. 
11. Magnētiskās rezonanse. 
12. Scintigrāfija. 
13. Nosūtījuma uz radioloăisko izmeklējumu sastāvdaĜas un paplašināts izvērsums. 
14. Radioloăijas nodaĜas darba organizācija, aparatūra. Kvalitātes nodrošināšanas programma. 
15. Pareiza pacienta sagatavošana radioloăiskam izmeklējumam, indikāciju, kontrindikāciju noteikšana. 
16. Kontrastizmeklējumu komplikācijas un neatliekamās palīdzības sniegšana. 
 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Radioloăijas pamati” apguve tiek vērtēta ar  pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 
                    1.    Ieskaite studiju priekšmeta beigās(nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
 

1. Patstāvīgi izstrādāta darba aizstāvēšana– (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
2. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 

Izmantojamā literatūra: 
1. Millers A., Rūse I., „Vispārīgā radiobioloăija un praktiskā radioekoloăija”. 
2. Nemiro J., AmoliĦš A., „Medicīniskā rentgenoloăija”, Izdevniecība “Zvaigzne”, Rīga, 1983. 
3. Nemiro J., „Latvijas rentgenoloăija laikmeta griežos”, Izdevniecība “AML/RSU”, Rīga, 1999. 
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Studiju kursa nosaukums -   Farmakoloăijas pamati 
Studiju kursa vadītājs - Kārlis Auškāps  - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   64 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    36 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    20 stundas 
 
Mērėis: 
Veidot zinātnisku un praktisku izpratni par ārstnieciskajām vielām un to iedarbību uz organismu. 
 
Uzdevumi: 

1. Iepazīties ar farmakoloăiju kā mācību priekšmetu, ar receptūru un vispārējo farmakoloăiju. 
2. Apgūt zāĜu vielas pēc to iedarbības uz dažādām orgānu sistēmām, iespējamās zāĜu izraisītās blaknes un to 

novēršanu. 
3. Zināt zāĜu vielu ievadīšanas veidus, drošības principus, iespējamās blaknes un to novērtēšanu. 
4. Zināt galvenās zāĜu vielu grupas, līdzekĜus, kas ietilpst attiecīgajās grupās, lietošanas indikācijas un 

kontrindikācijas. 
5. Zināt ierobežojumus zāĜu pielietošanā grūtniecības un laktācijas laikā.  

Tēmas: 

1. Ievads. 
2. Vispārīgā receptūra. Recepte. Cietās zāĜu formas. Šėidrās zāĜu formas. Mīkstās ziedes formas. ZāĜu formas no 
drogām.  
         ZāĜu formas injekcijām. Aerosoli. 
3. Vispārīgā farmakoloăija. Farmakokinetika. Farmakodinamika. 
4. Nesteroidie pretiekaisuma līdzekĜi 
5. LīdzekĜi, kas ietekmē vielmaiĦas procesus.  
6. Vitamīnu preparāti. 
7. Asinsradi un recēšanas procesus ietekmējošie līdzekĜi. 
8. Fermenti, antifermenti, hormoni. 
9. Imūnos procesus ietekmējošie līdzekĜi. Jēdziens par alerăiju. Imūndepresīvie līdzekĜi. Imūnstimulatori. 
10. Antiblastomatozie līdzekĜi.   
11. Neirotropie līdzekĜi. Kairinošie līdzekĜi. 
12. Alerăiska reakcija. 
13. Antibiotiskie līdzekĜi. Sintētiskie antibakteriālie līdzekĜi.Pretparazītu līdzekĜi. 
14. ZāĜu līdzekĜi, kas kavē jušanas nervu galu uzbudināmību. 
15. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē parasimpatisko inervāciju. 
16. Perifērās darbības miorelaksanti. 
17. Adrenomimetiskie līdzekĜi. 
18. Adrenoblokatori. 
19. Narkozes līdzekĜi. 
20. Pretepilepsijas līdzekĜi. 
21. Narkotiskie analgētiskie līdzekĜi. 
22. Psihotropie līdzekĜi. 
23. LīdzekĜi, kas ietekmē elpošanas orgānu funkcijas. 
24. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu. 
25. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē gremošanas orgānu funkcijas. 
26. Medikamentu lietošana grūtniecībā un laktācijā. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtots eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Farmakoloăijas pamati” 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. Semestru atzīmes– (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 1.s. -30%, 
                                                                                                                2.s. -20%). 
Semestra vērtējumu sastāda: 
1.Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
2.Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros  – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
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3.Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā –40%). 
 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Anšelēvics J. red. “Iekšėīgo slimību klīniskā farmakoloăija” 1994. 
2. Biksone G. “Klīniskā farmakoloăija”.1998. 
3. “Latvijas ZāĜu grāmata” 2003. 
4. Maiskis V, Muratovs V. “Farmakoloăija ar receptūru”, 1988. 
5. Melzobs M. red. “Receptūra”, 1981. 
6. PurviĦš I. “Praktiskā farmakoloăija ”. 1994. 
7. Skutelis A. “Farmakoterapija ikdienā” 1999. 
8. “Zāles bez receptes” 1995. 
9. “ZāĜu lietošana” 1994. 
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Studiju kursa nosaukums -   Patoloăijas pamati 
Studiju kursa vadītājs -   Sarmīte Melberga - Ārsta  stomatologa kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   24 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    12 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    4 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju izprast un skaidrot patoloăiskās izmaiĦas organismā, patoloăisko procesu, slimību izcelsmes un 
patoăenēzes vispārējās likumsakarības, apgūt teorētiskos pamatus svarīgāko diagnostisko kritēriju un analīžu 
izvērtēšanai un pielietot iegūtās zināšanas klīniskajās disciplīnās. 
 
Uzdevumi: 

1. Izskaidrot iekšējās un ārējās vides ietekmi uz cilvēka organismu, riska faktorus, kas izraisa tajā patoloăiskas 
izmaiĦas. 

2. Identificēt patoloăiju salīdzinājumā ar normu. 
3. Analizēt patoloăisko procesu un tā cēloĦus. 
4. Zināt un izprast organisma kompensatorās un pielāgošanās reakcijas. 
5. Skaidrot saslimšanu simptomus un gaitu, pamatojoties uz patfizioloăiskām izmaiĦām. 
6. Orientējoši skaidrot vecmātes darba pamatprincipus dažādu patoloăisku procesu gadījumā. 

Tēmas: 

1. Vispārējs priekšstats par patoloăiju. 
2. Šūnas bojājuma patanatomija. 
3. Iekaisums kā patoloăisks process. 
4. Asinsrites traucējumu patanatomija. 
5. Neoplastiskie procesi organismā. Šūnu un audu atipija. Audzēji. 
6. Sirds-asinsvadu patoloăija. 
7. Asins sistēmas patanatomija. 
8. Elpošanas sistēmas patanatomija. 
9. Gremošanas orgānu sistēmas patanatomija. 
10. Uroloăiskās sistēmas patanatomija. 
11. Nervu sistēmas patanatomija. 
12. Nāve ka patoloăisks process. 
13. Organisma reaktivitātes nozīme patoloăijā. 
14. Šūnas bojājuma patoloăiskā fizioloăija.  
15. Asinsrites patoloăiskā fizioloăija. 
16. Ūdens, elektrolītu un skābju-bāzu līdzsvara traucējumi organismā. 
17. Gāzu apmaiĦas traucējumu izraisītā patoloăija. 
18. Termoregulācijas traucējumu patoloăija. 
19. Šoks. 
20. Sāpes kā patoloăisks process organismā. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,  1patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Patoloăijas pamati” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot 
vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 
             1. Rakstiska ieskaite studiju priekšmeta beigās -(nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
             2. Patstāvīgi izstrādāta darba aizstāvēšana studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā 
novērtējumā – 10%). 

3. Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
 

Izmantojamā literatūra: 
1. Eingorns A G.  “Patoloăiskā anatomija un patoloăiskā fizioloăija ”, M., Medicīna. 1971.g.  
2. Lazovskis I“Iekšėīgo slimību pamati”,Rīga: Zvaigzne 1985.g. 
3. Leja I “Vispārīga klīnikā patoloăiskā fizioloăija” Rīga, Zvaigzne, 1993.g. 
4. Strukovs A.I., V.V.Serovs “Patoloăiskā anatomija”, M., Medicīna, 1977.g. 
5. Morgan M. “An introduction to pathology”, 1993. 
6. Robins L. “Pathologie Basis of Diseases”, (4th edoton),1989. 
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Studiju kursa nosaukums -   Higiēna, profilaktiskā medicīna, veselības izglītība 
Studiju kursa vadītājs - Velga Bunne - Biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja kvalifikācija, 

vecmāte 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   42 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    12 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    26 stundas 
 
Mērėis: 
Dot teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaĦas par vides ietekmi uz cilvēka organismu un par pasākumiem, kas 
nodrošina veselības saglabāšanu un veidu kā šo informāciju izmantot veselības izglītībā. 

 
Uzdevumi: 

1. Sniegt zināšanas par svarīgākajiem higiēnas uzdevumiem, ekoloăisko problēmu risinājumu, apkārtējās vides 
faktoru ietekmi uz cilvēka organismu, par apkārtējās vides uzlabošanu, cilvēku veselības saglabāšanu, 
darbspēju palielināšanu. 

2. Sniegt zināšanas par bērnu, pusaudžu un grūtnieču higiēnu. 
3. Iepazīstināt ar profilaktiskā darba veikšanu un nepārtrauktu apkārtējās vides sanitāro uzraudzību. 
4. Galveno vērtību pievērst profilaktisko pasākumu nozīmei veselības saglabāšanā, veselīga dzīves veida 

popularizēšanā. 
5. Sniegt izpratni par ekoloăiskām problēmām, cilvēka darbības ietekmi uz vidi, tās sekām un novēršanas 

iespējām, par dabas vidi un vides problēmām Latvijā. 
6. Sniegt izpratni par izglītojošo pasākumu satura, formas, realizācijas veida plānošanas principiem. 

Tēmas: 

 1. Higiēnas priekšmets, tās vēsture, higiēnas nozares un izmeklēšanas metodes. 
        2.    Gaisa higiēna. 
        3.    Ūdens higiēna. 
        4.    Augsnes higiēna. 

 5.    Apdzīvoto vietu un dzīvokĜu higiēna. 
 6.    Personīgā higiēna. Higiēna grūtniecības laikā. 
 7.    Darba higiēna. 
 8.    Bērnu un pusaudžu higiēna. 
 9.    Ekoloăija. 
10. Ekoloăisko faktoru iedalījums. 
11. Cilvēka darbības ietekme uz vidi. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Higiēna, profilaktiskā medicīna, veselības izglītība” apguve tiek vērtēta pēc 
10 ballu vērtējuma skalas, galīgo atzīmi veido abu semestru vidējā atzīmeĦemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Mutiska ieskaite semestra beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

Galīgo atzīmi veido abu semestru vidējā atzīme. 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Andere A., Avots A., BirziĦa A., Lindberga Z. “Higiēna”, Rīga, “Zvaigzne”, 1986. 
2. Aulika B.Bērnu un pusaudžu higiēna, Rīga, Darba un vides veselības institūts, RSU/AML, 2000., 90 lpp. 
3. Aulika B.Uztura higiēna, Rīga, Darba un vides veselības institūts, RSU/AML, 2001., 124 lpp. 
4. Bioloăijas rokasgrāmata,  Rīga, “Zvaigzne”, 1989. 
5. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. V.KaĜėa un Ž.Rojas redakcijā, Rīga, “Elpa”, 

2001., 500 lpp. 
6. Eglīte M.Darba medicīna, Rīga, 2000., 704 lpp. 
7. Lindbergas Z. redakcijā “Higiēna”, Rīga, “Zvaigzne” 1991. 
8. Pleiăels “Ekoloăijas grāmata”, Rīga, Vide. 1993. 
9. Plūme B.Sargā savu veselību, Valmiera, SIA “Lapa”, 2001., 128 lpp. 
10. ZariĦš Z., L.Neimane Uztura mācība, Rīga, apgāds “Rasa ABC”SIA, 2002., 416 lpp. 
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11. Žihares L. redakcijā “Uztura mācība”, Rīga, “Zvaigzne”, 1975. 
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Studiju kursa nosaukums -   Pacientu medikamentozā aprūpe 
Studiju kursa vadītājs -   Kārlis Auškāps  - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP  
Teorētisko nodarbību skaits –   32 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    36 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    12 stundas 
 
Mērėis: 
Dot zināšanas par medikamentu efektivitāti, drošumu un piemērotību lietošanai dzemdniecības praksē profilaktiskiem 
un neatliekamiem nolūkiem. 
 
Uzdevumi: 
1. Apgūt svarīgāko medikamentu raksturojumu. 
2. Iemācīt izmantot literatūras avotus un sniegt informāciju pacientēm par parakstītām zālēm, vadoties pēc 

medikamentu farmakokinētiskiem parametriem. 
3. Spēt prognozēt farmakoloăiskā efekta iestāšanās dinamiku. 

Tēmas: 

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

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

1. Rakstiska ieskaite semestra beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā –20%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

Galīgo atzīmi veido abu semestru vidējā atzīme. 
 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2002 
2. Latvijas zāĜu grāmata (farmakol. Redaktors: S.Jankovskis),2000. 
3. PurviĦš I. “Praktiskā farmakoloăija”, Rīga, 1997.gads. 
4. Skutelis A. “Farmakoterapija ikdienā”, Rīga, 1999.gads. 
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Studiju kursa nosaukums -   Propedeitika 
Studiju kursa vadītājs - Mirdza Indriksone - Ārsta terapeita kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   38 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    30 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    12 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt prasmi savlaicīgi identificēt iespējamās komplikācijas ekstraăenitālo slimību radīto traucējumu gadījumā. 
 
Uzdevumi: 

1. savlaicīgi noteikt mātes un bērna patoloăiju brīdinājuma signālus; 
2. nozīmēt vai veikt izmeklējumus varbūtēju agrīno grūtniecības riska faktoru diagnosticēšanai. 

Tēmas: 

1. Ievads propedeitikā. Īss vēsturisks apskats. 
2. Izmeklēšanas metodes. 

a. Pacienta subjektīvā stāvokĜa izmeklēšana: pašreizējās sūdzības, slimības anamnēze, dzīves anamnēze 
– pa dzīves attīstības posmiem, profesionālā anamnēze, ăimenes anamnēze. 

b. Pacienta objektīva stāvokĜa izmeklēšana, pielietojot fizikālās izmeklēšanas metodes. Inspekcija – 
apskate: vispārējā apskate, parciālā apskate. Perkusija. Palpācija. Auskultācija. 

c. Biežāk lietojamās laboratoriskās izmeklēšanas metodes. Laboratoriskās izmeklēšanas veidi: asinis, 
urīns, fēces, krēpas. 

d. Instrumentālās izmeklēšanas metodes. 
3. Ekstraăenitālās fizioloăiskās izmaiĦas sievietes organismā grūtniecības laikā: sirds asinsvadu sistēmā, 

elpošanas orgānu sistēmā, gremošanas sistēmā, urīnizvadsistēmā, endokrīnās sistēmā, laboratorajā atradē. 
4. Simptomi un sindromi, to nozīme pacienta problēmu identificēšanā. 

a. Galvenie simptomi un sindromi elpošanas orgānu slimību gadījumā: elpas trūkums, klepus, krēpas, 
sāpes krūšu kurvī, drudzis, hipoksija, intoksikācijas sindroms. 

b. Galvenie simptomi un sindromi sirds asinsvadu sistēmas slimību gadījumā: elpas trūkums, cianoze, 
sāpes, sirds klauves, tūska, šėidruma uzkrāšanās serozajos dobumos, aknu palielināšanās, 
asinspiediena izmaiĦas, sirdsdarbības frekvences un ritma izmaiĦas. 

c. Galvenie simptomi un sindromi gremošanas trakta slimību gadījumā: rīšanas traucējumi, sāpes, slikta 
dūša, vemšana, ēstgribas traucējumi, dedzināšana, atraugas, atgrūšana, caureja, asiĦošana no kunăa, 
asiĦošana no zarnu trakta, aizcietējumi. 

d. Galvenie simptomi un sindromi urīnizvadsistēmas slimību gadījumā: urinācijas traucējumi (anūrija, 
enurēze, poliūrija), oligūrija, polakisūrija, niktūrija, sāpes, temperatūras paaugstināšanās, tūskas, 
hipertenzija. 

5. Galvenie simptomi un sindromi endokrīnās sistēmas, asinsrades sistēmas, kaulu – locītavu sistēmas slimību 
gadījumā. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi - tests un praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās,semināru un 
patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu uzdevumi. 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Propedeitika” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Tests un praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
50%). 

2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās  un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Darbs pie pacienta – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Anšelēvičs J. “Praktiskā kardioloăija” Rīga, Zvaigzne,1990. 
2. Heglins R. “Iekšėīgo slimību diferenciālā diagnostika” Rīga, Zvaigzne,1968. 
3. Kovša O. “Iekšėīgās slimības” I sēj. Rīga, “Zvaigzne”,1973. 
4. Leja J.” Veselības paškontrole”. Rīga.: a/s McĀbols, 2000. 
5. “Medicīnas aprūpes rokasgrāmata”, Rīga, Jumava, 2001. 
6. Rudzītis K. “Iekšėīgo slimību vispārējā diagnostika”, Rīga, Zvaigzne,1968 
7. Rudzītis K. “Diagnostikas pamati un terapijas preambula”, Rīga Zvaigzne 1972. 
8. “Praktiskā gastroenteroloăija un hepatoloăija”  Skuja N., Danilāns A., Geldnere G., Rīga Zvaigzne ABC,1999. 
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Studiju kursa nosaukums -   Profesionāli tehniskās iemaĦas 
Studiju kursa vadītājs -   Inta Miėele – māszinību grāds 
     Rita Romanovska – māsas grāds 
Kredītpunktu skaits –    7 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   76 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    184 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    20 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas un spēt tās  praktiski pielietot pacientu aprūpē. 
Iepazīstināt topošo vecmāti ar deontoloăijas principiem, vecmātes praksi un pienākumiem. 
 
Uzdevumi: 

1. Identificēt problēmas, kuru dēĜ jāveic procedūra. 
2. Zināt procedūru mērėus. 
3. Izskaidrot manipulāciju un procedūru indikācijas un kontrindikācijas. 
4. Plānot procedūru izpildi. 
5. Lietot procedūras standartiem atbilstošu aprīkojumu. 
6. Izpildīt procedūru atbilstoši procedūras standartiem. 
7. Novērtēt procedūru veikšanu. 
8. Izvērtēt pacienta stāvokli saistībā ar procedūru. 
9. Prast izvērtēt vēlamo, nevēlamo rezultātu. 
10. Iepazīstināt ar dzemdību nodaĜas darba organizāciju, dokumentāciju. 
11. Apgūt aseptikas un antiseptikas principus dzemdniecībā. 
12. Apgūt grūtnieces, dzemdētājas anamnēzes, izmeklēšanas metodes. 
13. Apgūt grūtnieču, dzemdētāju, nedēĜnieču un jaundzimušo aprūpi. 
14. Prast apmācīt jaunās māmiĦas krūts barošanā. 

Tēmas: 
1. Vides tīrība, vecmātes drošība, to nodrošinājums. 
2. Komforta nodrošināšana: telpu mikroklimats, spilveni, drošība, pacienta apkārtne. 
3. Vitālās pazīmes. Antropometrija 
4. Higiēnas procedūras pacientiem: mazgāšana, gultas klāšana, gultas veĜas un ėermeĦa veĜas maiĦa, mutes 
dobuma, zobu,  kopšana, starpenes kopšana, skūšana, pēdu un nagu kopšana, dezinsekcijas pasākumi: 
pedikulozes likvidēšana, kašėa  slimnieka aprūpe. 
5. Pacienta pārvietošana.  
6. ĖermeĦa ārējais apvalks: izgulējumu profilakse 
7. SkābekĜa padeves veidi.  
8. Šėidruma uzĦemšana un izdalīšana.  
9. MaĦu orgānu kopšana. 
10. Fizioprocedūras. 
11. Pacienta sagatavošana izmeklējumiem.  
12. Manipulācijas, kas skar gremošanas traktu. 
13. Manipulācijas, kas skar uroăenitālo sistēmu.  
14. Izmeklējumi: urīns, asinis, fēces, krepas. 
15. Medikamentu ievadīšana: perkutāna ievadīšana, enterāli, per vaginam, paranterāla ievadīšana: i/c- ādā,  s/c- 
zemādā,   i/m- muskulī,  i/v- vēnā. 
16. Jēdziens par pārsēju. 
17. Saišu pārsēju veidi. Fiksējošie pārsēji. 
18. Pārsēji augšējām un apakšējām ekstremitātēm. 
19. Brūču klasifikācija. Neatliekamā palīdzība. 
20. Perifēro vēnu kanilēšana. 
21. Intravenozās infūzijas veikšana. 
22. Antibiotisko vielu atšėaidīšana un ievadīšana. 
23. Transfūzijas terapija. 
24.  Cietie pārsēju veidi. 
25. Iepazīšanās ar dzemdību nama struktūru, nodaĜu darbības principiem. 
26. Dzemdētājas, grūtnieces pieĦemšana uzĦemšanas nodaĜā. 
27. Aseptika, antiseptika dzemdniecībā. 
28. Medikamentu izrakstīšana un uzglabāšana nodaĜā. 
29. NedēĜnieces aprūpe. 
30. NedēĜnieces sagatavošana krūts barošanai. 
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Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtots eksāmens. 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Profesionāli tehniskās iemaĦas” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma 
skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Tests+ praktisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
60%). 

2. Vidējais vērtējums par visu semestru studiju darbu - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%). 

Semestra vērtējumu sastāda:                  
                    1. Ieskaite semestra beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 

2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā –20%). 
4. Darbs ar pacientu, fantomu – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Biksone.G. “Klīniskā farmakoloăija un pacientu aprūpe”, Rīga, 1998.  
2. Bujanovs V. “Pirmā medicīniskā palīdzība”. 
3. Granuma V., “Pacienta izglītošana”, Rīga, 1994.  
4. Kazia M. “Desmurăija”, mācību palīglīdzeklis, Rīga. 
5. “Medicīnas māsas palīgs slimnieka kopšana ”, I un II daĜa, 1994. 
6. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Rīga, Jumava, 2003.  
7. “Standarti procedūru tehnikā”, Medicīnas profesionālās izglītības centrs, 1994. 
8. Skutelis A. “Farmakoterapija ikdienā”, 1999. 
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Studiju kursa nosaukums -   Jaundzimušā fizioloăija, aprūpe un novērošana 
Studiju kursa vadītājs - Amanda Smildzere - Ārsta pediatra kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   36 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    28 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    16 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas par jaundzimušo un bērnu attīstību, barošanu un izmeklēšanas 
īpatnībām. 
 
Uzdevumi: 

1. Sniegt zināšanas par jaundzimušo attīstību. 
2. Apgūt anatomiski- fizioloăiskās īpatnības  bērna vecumā. 
3. Apgūt jaundzimušā aprūpes principus un paĦāmienus. 
4. Krūts barošana. Apgūt zināšanas par zīdaiĦa un mazu bērnu barošanu.  
5. Iepazīties ar jaundzimušā izmeklēšanas metodēm. 
6. Iepazīties ar bērnības attīstības periodiem, to īpatnībām.   

Tēmas: 

1. Anatomiski fizioloăiskās īpatnības (AFI). 
2. MuskuĜu sistēmas AFI. 
3. Kaulu sistēmas AFI. 
4. Nervu sistēmas AFI. 
5. Ādas un zemādas AFI. 
6. Sirds- asinsvadu sistēmas AFI. 
7. Elpošanas orgānu AFI. 
8. Gremošanas orgānu AFI. VielmaiĦas īpatnības bērniem. 
9. Asins un asinsrade. 
10. Nieru un urīnizvadceĜu AFI. 
11. Endokrīnās sistēmas AFI. 
12. Bērnu barošana pirmajā dzīves gadā. 
13. Krūts barošanas psiholoăiskie aspekti un pamati. ZīdaiĦa barošana.  
14. Vesels bērns.Bērnības vecuma periodi. 
15. Izmeklēšanas shēma zīdaiĦa vecumiem: bērna izmeklēšana pa orgānu sistēmām, ievērojot AFI. 
16. Nelaimes gadījumu profilakse:  drošība mājās un ārpus tās, drošības nepieciešamība, vecāku izglītošana.  
17. Pareizas aprūpes izvēle konkrētam bērnam. 

 
Nosacījumi kredītpunktu 
 iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota gala ieskaite. 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Jaundzimušā fizioloăija, aprūpe un novērošana” apguve tiek vērtēta pēc 10 
ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Rakstiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%).  
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā –20%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros– (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā –20%). 
4. Darbs praktiskajās nodarbībās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. ĀboliĦš J. “Māte un bērns” R. ”Elpa” 1993. 
2. Bisjarina “Bērnu slimības un bērnu kopšana” R., “Zvaigzne” 1989. 
3. Ceisa G. “Bērna veselība ” R. “Jumava” 1986. 
4. Puškarevs J., Golubeva A. “Berna attīstība” R. “Lielvārds” 1999. 
5. Šijatkina, Belogrudskaja, Kudrjavceva “Bērnu slimības” 1987.   
6. Rokas grāmata pediatrijā, Rīga, Rīgas starptautiskā medicīnas zinātnes un farmācijas centra apgāds, 

1996. 
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Studiju kursa nosaukums -   Seksuālā izglītība un ăimenes plānošana 
Studiju kursa vadītājs -   Sigita Bukolovska - Ārsta grāds 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   24 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    12 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    4 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas ăimenes plānošanas organizācijā. Veicināt studentu spēju  konsultēt 
sievieti un viĦas partneri kontracepcijas līdzekĜu izvēle. 
 
Uzdevumi: 

1. Pārzināt kontraceptīvos līdzekĜus un spēt konsultēt šo līdzekĜu izvēlē. 
2. Iepazīties ar reproduktīvās veselības aspektiem. 

Tēmas: 

1. Iedzīvotāju reproduktīvā veselība. Kontracepciujas līdzekĜu īss apskats. 
2. Ăimenes plānošanas konsultantu pakalpojumu organizēšana. 
3. Hormonālie pretapaugĜošanās līdzekĜi. 
4. Dzemdē ievadāmie pretapaugĜošanās līdzekĜi. 
5. Barjermetodes. 
6. Dabiskās ăimenes plānošanas metodes . 
7. Kirurăiskā kontracepcija. (sieviešanu un vīriešu) 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Seksuālā izglītība un ăimenes plānošana” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
4. Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
1. Biksone  G. “Klīniskā farmakoloăija un pacientu aprūpe”, 1998. 
2. “Dabīgi un droši”, 1996. 
3. “Iedzīvotāju reproduktīvā veselība”- brošūra, Rīga, 1998. 
4. Kontraceptīvo līdzekĜu katalogs. 1999.g. 
5. PurviĦš I. “Praktiskā farmakoloăija”, 1997. 
6. Rokasgrāmata “Ăimenes plānošanas darba organizētājiem, konsultantiem un pakalpojumu sniedzējiem ” IPPF, 

1996. 
7. ,,Seksuālās un reproduktīvās veselības likums”,2002.g.31.I, 
8. ,,Vadlīnijas ārstiem efektīvo kontracepcijas līdzekĜu lietošanā”, Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu 

asociājas Latvijas ăimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija,Rīga, 2001. 
9. John Guillerbaud “Contraception your questions answered”, 1993. 
10. Nancy London, Anna Glassen, Ailsa Gebbie “ Handbook of family planning and reproduktive health care”, 1995.  
11. Toni Belfied “Contraceptive handbook”, 1994. 
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Studiju kursa nosaukums -   Neonatoloăija 
Studiju kursa vadītājs - Amanda Smildzere - Ārsta pediatra kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   34 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    36 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 

Audzēknes teorētiski un praktiski sagatavot darbam ar jaundzimušajiem kā dzemdību zālē, tā arī pēcdzemdību nodaĜā. 
 
Uzdevumi: 

1. Apgūt jaundzimušo izmeklēšanas metodes, aprūpes principus. 
        2.    Apgūt jaundzimušo reanimācijas paĦēmienus. 

 3.   Apgūt priekšlaicīgi dzimušo, pārnēsāto, jaundzimušo ar mazu dzimšanas svaru un slimu jaundzimušo 
novērošanu un aprūpi. 

Tēmas: 

1. Antenatālā patoloăija. Intrauterīnā (I/U) attīstība. Kritiskie periodi. I/U patoloăijas galvenie cēloĦi. 
Jaundzimušā izmeklēšanas shēma. Neiroloăiskā izmeklēšana. 

2. Hipoksija, asfiksija. 
3. Jaundzimušā reanimācijas ābece. Elpošanas poza, gĜotu atsūkšana, taktīla stimulācija, pozitīva spiediena 

ventilācija ieelpā. Elpināšanas un ventilācijas caurule. Krūšu kurvju masāža. Medikamenti jaundzimušā 
reanimācijai. 

4. Respiratorā distresa sindroms. 
5. Purineopātijas. 
6. Jaundzimušo dzelte. Jaundzimušo hemolītiskā slimība.  
7. Jaundzimušo dzelte. Hemolītiskās slimības. 
8. Hemorāăiskais sindroms. 
9. Aspirācijas sindroms. 
10. Dzemdību traumas. 

a. Galvas traumas. 
b. Muguras smadzeĦu, mugurkaula, perifērās nervu sistēmās traumatiski bojājumi. 
c. Kaula traumas. 
d. Ādas, zemādas muskuĜu bojājumi. 

11. Iznēsāts, neiznēsāts jaundzimušais. 
a. Pazīmes, kopšana. 
b. Barošanas īpatnības. 
c. Nobrieduma pakāpes. 

12. Iedzimtas attīstības anomālijas. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota gala ieskaite. 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Neonatoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot 
vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Rakstiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Praktiskā  darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Ebels I. Bērnu slimības. Rīga, “Zvaigzne”, 1984. 
2. Fleminga I. „ZīdaiĦa attīstība un attīstības traucējumi”, Rīga, 1998. 
3. Rokas grāmata pediatrijā, Rīga, Rīgas starptautiskā medicīnas zinātnes un farmācijas centra apgāds, 1996. 
4. “Textbook of neonat. Resurscitives. ” Pediatrics Dallas, Texas, 1992. 
5. Милейкин О.Б. “Неонаталогия”, 1995.
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Studiju kursa nosaukums -    Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods 
Studiju kursa vadītājs -   Gunta Freimane -Veselības zinātĦu maăistra grāds 
                                                                         Rita Romanovska –māsas grāds 
Kredītpunktu skaits –    5 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   60 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    124 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    16 stundas 
 
Mērėis:  Apgūt teorētiskās zināšanas par fizioloăisku grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda norisi, apgūt 
teorētiski iegūto zināšanu praktisku pielietošanu profesionālajā vecmātes darbā. 
 
Uzdevumi:  1. Iepazīstināt ar fizioloăiski noritošu grūtniecības gaitu, tos radītām izmaiĦām orgānu sistēmās un 
                    diagnostikas pamatmetodēm. 
                  2. Iepazīstināt ar antenatālās aprūpes pamatnostādnēm. 
                  3. Iepazīstināt ar fizioloăiski noritošu dzemdību gaitu un vadīšanu. 

 4.Iepazīstināt ar fizioloăiski noritošu pēcdzemdību perioda gaitu un nedēĜnieču aprūpes  
     pamatprincipiem. 

                  5.Iepazīstināt ar jaundzimušā veselības stāvokĜa un aprūpes izvērtēšanas principiem. 
                  6.Iepazīstināt ar dzemdniecībā pielietojamo tehnoloăiju. 

Tēmas:   
1. Mātes un bērna veselības aprūpes sistēma Latvijā. 
2. Vecmātes profesijas vēsturiskā attīstība. 
3. Reproduktīvā veselība. 
4. Sievietes dzimumorgānu anatomija un fizioloăija. 
5. ApaugĜošanās un augĜa attīstība. 
6. Placenta. Nabassaite. AugĜa apgāde ar skābekli un barības vielām. 
7. Fizioloăiskās pārmaiĦas sievietes organismā grūtniecības laikā. 
8. Grūtniecības diagnostika. 
9. Antenatālā (prenatālā) aprūpe, propēdika dzemdniecībā. 
10. Auglis kā dzemdību objekts. 
11. Fizioloăisku dzemdību norise. 
12. Fizioloăisku dzemdību vadīšana. 
13. Dzemdību atsāpināšana. 
14. Fizioloăisks pēcdzemdību periods. 
15. Krūts barošana. 
16. Jaundzimušā primārā aprūpe. 
17. Jaundzimušā reanimācijas pārskats. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtots semestra eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Grūtniecība, dzemdības, pēcdzemdību periods” apguve tiek vērtēta pēc 10 
ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Teorētisks un praktisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
60%). 

2. Semestra darba vērtējums– (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
Semestra vērtējumu sastāda: 

1.Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
2.Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
3.Darbs ar pacientu, fantomu – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Apinis P. „Cilvēks.Anatomija.Fizioloăija”R:SIA”Nacionālais medicīnas apgāds”,1998. 
2. Bergmanes A.redakcijā”Dzemdniecība”R:”Zvaigzne”,1982. 
3. Bodjažins V. „Dzemdniecība”R:”Latvijas Valsts izdevniecība”,1962. 
4. „Jaundzimušo reanimācijas rokasgrāmata”. 4.izdevuma tulkojums latviešu valodā. Vilnius: 

„Petro ofsetas”, 2004. 
5. Kupriša A. „Zīdīšanas ABC”.Valmiera: SIA”Valmieras tipogrāfija Lapa”,2003. 
6. „Ginekoloăijas rokasgrāmata”.Lazdāne G.,Andrējeva S., AuziĦa I., u.c. R: SIA”Nacionālais 
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medicīnas apgāds”, 2000. 
7. Mācību programma dzemdniecībā Latvijā. 1-7 modulis “ International Relief Teams” , 1998-

2000. 
8. „Mācību materiāli māsām un vecmātēm. Lemon.Kopenhāgena: WHO, 1996. 
9. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. R:”Jumava”, 2001. 
10. Periodika – profesionālie žurnāli. 
11. Burson M.P. Obstetrical PEARLS”.Philadelphia : F.A.Davis Company, 1994 
12. Davis _ Floyd, R.E.Birth as an American Rite of passage. Los Angelos California, University 

of California press, 1992 
13. Gaskin I.M.,Ina May’s Guide To Childbirth. A.Bantam Book. New York, 2003 
14. A Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbitrh. Second Edition.Oxford University 

Press, 1995 
15. Sally B.O., Marcia L.,Patricia A. Material-Newborn Nursing. New Jersey. : 

Pentice-Hall International, 2000 
16. Davis E. Hebammen Handbuch. Munchen : Die deutsche Ausgabe by Hosel-Verlag 

GmbH&Co, 1992. 
17. Hebanmumen kunds.”Gust Ch., Harder U.,Stufel A. Stuttgart : „Hippocrates verlag”, 2005 
18. Nilson L. „Ein Kind entsteht”. Munchen : Mosaik Verlag GmbH, 1994 
19. Айламазян Э.К.  «Акушерство» учебник для студентов мед.визов. СПД   
20. «Специальная литература», 1997 
21. Акушерство. Справочник Калифорнийского университета. M: «Практика», 1999 
22. Коваленко Н.П. «Психопрофилактика и психокорекция женщин в период беременности и 

родов». С-Петербург : изд. « СПБГУ», 2001 
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Studiju kursa nosaukums -   Embrioloăija 
Studiju kursa vadītājs - Sigita Bukolovska - Ārsta grāds 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   22 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    12 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    6 stundas 
 
Mērėis: 
Dot priekšstatu par augĜa attīstību, organoăenēzi, orgānu sistēmu funkcionēšanu. 
 
Uzdevumi: 

1. Izprast augĜa normālo attīstību. 
2. Skaidrot dažādu faktoru iedarbību uz augĜa attīstību. 
3. Izprast augĜa patoloăiju rašanos. 

Tēmas: 

1. Embrioloăija kā zinātne – definīcija. 
2. Spermatozoīdu ceĜš līdz olšūnai. 
3. ApaugĜošanās – olšūnas un spermatozoīda saplūšanas process → zigotas izveidošanās. 
4. ApaugĜotas olšūnas attīstība līdz implantācijai. 
5. Dzemdes gĜotādas funkcionālā slāĦa decidualizācijas process grūtniecības dzeltenā ėermeĦa izdalīto hormonu 

rezultātā. 
6. ApaugĜotas olšūnas ceĜš līdz dzemdes ăĜotādai. 
7. ApaugĜotas olšūnas implantācija – ieligzdošanās dzemdes gĜotādā blastocistas stadijā 6.-7. dienā pēc 

apaugĜošanās. 
8. Trofoblasta attīstība par bārkstiĦapvalku jeb horiju (chorion). 
9. Horija diferenciācija par horionu un placentu no 8. – 14. gestācijas dienai. 
10. Embrioblasta attīstība par amnija pūslīti un dzeltenuma pūslīti. 
11. Ektodermas, endodermas un mezodermas attīstība. 
12. Amnija attīstība un nozīme. 
13. Embrija attīstība (jēdzieni – embrijs, embrionālās attīstības periods) 
14. AugĜa attīstība (fetālās attīstības periods). 
15. AugĜa organoăenēze un orgānu sistēmu intrauterīna funkcionēšana. 
16. AugĜūdens (liquor amnii) – funkcijas, sastāvs, novirzes. 
17. Placenta (placenta) –funkcijas, uzbūve, asinsrites īpatnības. 
18. Nabassaite (funiculus umbilicalis) - funkcijas, uzbūve, patoloăijas. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Embrioloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Praktiskā  darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Apinis P. „Cilvēks. Anatomija. Fizioloăija.”, SIA Nacionālais medicīnas apgāds, 1998. 
2. AuziĦa I.,Bērnu un pusaudžu ginekoloăija,RASA ABC, 2004. 
3. Bergmane A. “Dzemdniecība” 1982. 
4. „Māte un bērns”, Ilustrēta enciklopēdija, 1999. 
5. Arulkumaran S., Simonds I., Forolie A. ,,Oxford Handbook of Ostetric andginaecology’,2004. 
6. Benson and Pernoll’s. Handbook of Obstetrics and Gynecology. Mc GRAW-HILL INTERNATIONAL EDITIONS   

Medical Series, 1994. 
7. William W. Beek, Ir. M.D. Obstetrics and Gynaecology, Williams and Williams, 1997. 
     

 



 77

Studiju kursa nosaukums -   Cilvēka pamatvajadzības un aprūpes principi 
Studiju kursa vadītājs -   Inese Indrāne - Veselības zinātĦu maăistra grāds veselības aprūpē 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   24 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    12 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    4 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt zināšanas un prasmes cilvēka pamatvajadzību un pašaprūpes līmeĦa novērtēšanā, aprūpes procesa principu 
lietošanā  un pacientu aprūpes organizēšanā. 
 
Uzdevumi: 

1. Izprot aprūpes organizēšanas principus un aprūpes procesa pielietošanas iespējas. 
2. Izvērtē cilvēka pamatvajadzības, to traucējumu iemeslus un palīdzības iespējas  

Tēmas: 

1. Māsas zinātnes jēdzienu skaidrojums dažādās teorijās: cilvēks; veselība; vide; aprūpe. 
2. Pamatvajadzības, pašaprūpe: A.Maslovs; V.Hendersone; D.Orema. 
3. Aprūpes process: pacienta novērtēšana, problēmu noteikšana, aprūpes plānošana, aprūpes realizēšana, aprūpes 

izvērtēšana. 
4. Organisma respiratoro funkciju traucējumu iemesli, galvenās problēmas, to risināšanas iespējas. 
5. Organisma asins cirkulācijas un audu perfūzijas funkciju traucējumu iemesli, galvenās problēmas, to 

risināšanas iespējas. 
6. Organisma gremošanas funkciju traucējumu iemesli, galvenās problēmas, to risināšanas iespējas. 
7. Organisma izvadīšanas funkciju traucējumu iemesli, galvenās problēmas, to risināšanas iespējas. 
8. Audu integritātes traucējumu iemesli, galvenās problēmas, to risināšanas iespējas. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Cilvēka pamatvajadzības un aprūpes principi” apguve tiek vērtēta pēc 10 
ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums –ieskaitīts, 
3. Piedalīšanās  un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
4. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Baka A., Gunevalds K. “Grāmata par aprūpi” “Preses nams”. 
2. Dubkēvičs L. “Saskarsme un pacientu aprūpe”.  
3. “Māsu diagnoze un aprūpes plāni” Liepāja, 1995. 
4. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Jumava, 2001 
5. “Lemon”  “Aprūpes process un dokumentācija” 4 grāmata, 1996. 
6. Priede KalniĦš Z. “Māsas prakse pamatotā teorijā”. USA 1998. 
7. Šarlote R Kranca “Slimnieka kopšanas un aprūpes process”  “Pētergailis” 1995. 
8. ŠiliĦa M., DāboliĦa D. “Ievads aprūpē”, Rīgā 1998. 
9. Žurnāls “Žēlsirdīgā māsa”, 1994. 
10. Narrow B.W., Buschle K.B., “Fundamentals of Nursing Practice” Second edition “Wilev Medical. 1987. 
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Studiju kursa nosaukums -   Pediatrija 
Studiju kursa vadītājs - Anna Birka - Pediatra kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    4 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   58 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    88 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Iemācīt studentiem iejūtīgu, uzmanīgu attieksmi pret slimo bērnu, profesionāli palīdzot veselības problēmu gadījumā. 
Uzdevumi: 

1. Apgūt izmeklēšanas metodes pediatrijas praksē 
2. Izprast slimību cēloĦus, saslimšanu gaitu, ārstēšanas principus bērna vecumā. 

Tēmas: 

1. Vesela bērna režīms, kopšana. 
2. Slimību  profilakse. 
3. Ādas saslimšanas. 
4. Sepsis. 
5. Distrofijas, to veidi. 
6. Akūtas gremošanas orgānu saslimšanas: vienreizējā un toksiskā dispepsija. 
7. Rahīts, D3 hipervitaminoze, spazmofīlija. 

8. Konstitūcijas anomālijas. 
9. Asfiksija. 
10. Gremošanas orgānu saslimšanas. Piena sēne (soor), stomatīti. 
11. Gastrīts, gastroenterīts. 
12. Sirds un asinsvadu saslimšanas. Iedzimtās sirdskaites. 
13. Reimatisms. 
14. Elpošanas orgānu saslimšanas: laringīts, bronhiolīts, akūts rinīts. 
15. Bronhīts. Pneimonija. 
16. Bronhiālā astma. 
17. Nieru un urīnizvadceĜu saslimšanas. 
18. Asinsrades orgānu saslimšanas. 
19. Endokrīnās saslimšanas. 
20. Akūta respiratora vīrusu saslimšana. 
21. Skarlatīna , tbc. 
22. Masalas, masaliĦas. 
23. Vējbakas, epidēmiskais parotīts. 
24. Garais klepus, polimielīts. 
25. Meningokoku infekcija. 

       26.   Difterija. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtots gala eksāmens. 

Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Pediatrija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu:  
1.Gala eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 60%).  
 2.Vidējais vērtējums par abu semestru studiju darbu  - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 

Semestra vērtējumu sastāda:                  
1. Ieskaite semestra beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Darbs ar pacientu, situāciju simulācijas– (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
1. Ebels I. Bērnu slimības. Rīga, “Zvaigzne”, 1984. 
2. Fleminga I. „ZīdaiĦa attīstība un attīstības traucējumi”, Rīga, 1998. 
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3. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Jumava, 2001. 
4. Rokasgrāmata pediatriskajā aprūpē, MPIC, 1998. 
5. Rokasgrāmata pediatrijā, Rīga, Rīgas starptautiskā medicīnas zinātnes un farmācijas centra apgāds, 1996. 
6. “Textbook of neonat. Resurscitives. ” Pediatrics Dallas, Texas, 1992. 
7. Милейкин О.Б. “Неонаталогия”, 1995 

Studiju kursa nosaukums -  Dzemdību patoloăija 
Studiju kursa vadītājs - Inta Jansone- Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    8 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   120 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    180 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    20 stundas 
 
 
Mērėis: 
 
Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas par grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību patoloăijas veidiem, 
riskiem, veicinošajiem faktoriem, klīniskajām izpausmēm, diagnostikas principiem, ārstēšanas un dzemdībpalīdzības 
gaitu. 
 
Uzdevumi: 

1. Skaidrot grūtniecības un dzemdību patoloăiju veidus. 
2. Skaidrot grūtniecības un dzemdību patoloăiju cēloĦus, risku, veicinošos faktorus. 
3. Skaidrot un mācēt atšėirt normāli noritošu grūtniecību un dzemdības no patoloăijas. 
4. Skaidrot patoloăiski noritošas grūtniecības un dzemdību klīniskās izpausmes. 
5. Demonstrēt patoloăiski noritošas grūtniecības un dzemdību diagnostikas pamatmetodes. 
6. Skaidrot patoloăijas ietekmi uz mātes un bērna veselību, iespējamiem sarežăījumiem. 
7. Skaidrot antenatālās aprūpes īpatnības dažādu patoloăiju gadījumā. 
8. Skaidrot un demonstrēt dzemdību norises un vadīšanas īpatnības dažādu patoloăiju gadījumā. 
9. Skaidrot ārstniecības pamatprincipus un rīcības principus dažādu patoloăiju gadījumā. 
10. Skaidrot un demonstrēt aprūpes principus dažādu patoloăiju gadījumā. 

 
Tēmas: 

1. Iespējamo grūtniecības komplikāciju diagnostika un nepieciešamā ārstēšana. 
2. Sievietes iegurĦa patoloăijas. 
3. Nepareiza augĜa galviĦas iestāšanās un virzīšanās mazajā iegurnī. 
4. Dzemdību darbības anomālijas (distocijas). 
5. AsiĦošana grūtniecības II puslaikā un placentas piestiprināšanās anomālijas. 
6. Pēcdzemdību perioda patoloăijas. 
7. Asins reces traucējumi grūtniecības laikā. 
8. Dzemdību traumatisms. 
9. AugĜa distress dzemdībās. 
10. AugĜa intrauterīna nāve. 
11. Imūnkonflikta grūtniecība. 
12. Hipertensīvie stāvoĜi grūtniecībā.  
13. Ekstraăenitālo  slimību ietekme uz grūtniecību. 
14. Kritiskie stāvokĜi dzemdniecībā. 
15. Medikamentozā aprūpe dzemdniecībā. 
16. Instrumentālas un operatīvas dzemdības. 
17. AugĜa ūdeĦu patoloăijas. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtots semestra eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Dzemdību patoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Tests+ praktisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā 
– 60%). 

2. Vidējais vērtējums par visu semestru studiju darbu - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%). 

Semestra vērtējumu sastāda:                  
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1. Ieskaite semestra beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā –20%). 
4. Darbs ar pacientu – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā –30%). 
 

 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Apinis P., „Cilvēks. Anatomija. Fizioloăija.”, SIA Nacionālais medicīnas apgāds, 1998. 
2. Bergmane A. “Dzemdniecība” 1982. 
3. „Ginekoloăijas rokasgrāmata”, SIA Nacionālais medicīnas apgāds, 2000. 
4. ,,Māte un bērns”, Ilustrēta enciklopēdija, 1999. 
5. International Relief Teams: Mācību programma dzemdniecībā Latvijā-Modelis Nr. 1. – Nr. 8.( 1998. 

– 2002.) 
6. Benson and Pernoll’s. Handbook of Obstetrics and Gynecology. Mc GRAW-HILL INTERNATIONAL 

EDITIONS Medical  Series, 1994. 
7. Myles Textbook for Midwwives,  V.Ruth  Bennet,Linda K Brown, 1993.    
8. „ William W. Beek, Ir. M.D. Obstetrics and Gynaecology, Williams and Williams, 1997. 
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Studiju kursa nosaukums -   Ginekoloăija 
Studiju kursa vadītājs - Sigita Bukolovska – Ārsta grāds  
Kredītpunktu skaits –    5 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   94 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    88 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    18 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas par sievietes organisma īpatnībām, dzimumorgānu darbības 
traucējumiem un saslimšanām. 
 
Uzdevumi: 

1. Apgūt sievietes normālo anatomiju un fizioloăiju. 
2. Zināt iespējamās izmeklēšanas metodes ginekoloăijā, apgūt to pielietošanu praksē un mācēt 

izvērtēt izmeklēšanas metožu indikācijas vai kontrindikācijas pie dažādām patoloăijām. 
3. Apgūt ginekoloăisko saslimšanu patoăenēzi, klīniku, terapijas iespējas. 
4. Skaidrot ginekoloăisko patoloăiju veidus, to klīniskās izpausmes. 
5. Skaidrot patoloăijas diagnostikas pamatprincipus. 
6. Skaidrot patoloăijas ārstēšanas pamatprincipus. 
7. Skaidrot patoloăijas ietekmi uz sievietes reproduktīvo veselību. 
8. Skaidrot iespējamos sarežăījumus konkrētās patoloăijas gadījumā. 
9.  Apgūt aprūpes pamatprincipus. 

Tēmas: 
1. Izmeklēšanas metodes ginekoloăijā. 
2. Bērnu un pusaudžu ginekoloăija. 
3. Reproduktīvo funkciju traucējumi. 
4. Grūtniecības pārtraukšana. 
5. Premenstruālais sindroms. 
6. IegurĦa iekaisuma slimība. 
7. Dzemdes mioma. 
8. Olnīcu cistas, cistomas. 
9. Akūts vēders ginekoloăijā. 
10. Dzemdes kakla saslimšanas. 
11. Menopauze. 
12. Ginekoloăiskā onkoloăija. 
13. Trofoblastiskās slimības. 
14. Dzimumorgānu attīstības anomālijas, novietojuma izmaiĦas un noslīdējumi. 
15. Endometrioze. 
16. Neauglība. 
17. Krūts dziedzera labdabīgās un Ĝaundabīgās saslimšanas. 
18. Endometrija hiperplastiskie procesi. 
19. Onkoloăisko saslimšanu profilakse. 
20. Dzemdes kakla vēzis. 
21. Olnīcu vēzis. 
22. Dzemdes vēzis. 
23. Ginekoloăiskas operācijas. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,  2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtotsas semestru ieskaites ,gala eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Ginekoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 
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1.Tests+ praktisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
60%).  
2.Vidējais vērtējums par visu semestru studiju darbu  - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 

Semestra vērtējumu sastāda:                  
                    1. Ieskaite semestra beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
                    2.Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 

3.Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4.Darbs ar pacientu, fantomu – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 

 
 
 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Bodjažina “Ginekoloăija” Rīga, 1974.g. 
2. Dzemdniecība- ginekoloăijas rokasgrāmata Maskava, 1998.g. 
3. “Ginekoloăijas rokasgrāmata” Rīga, 2000.g. 
4. Lazdāne G. “IegurĦa iekaisuma slimība” Rīga, 1999. 
5. “Contraception” (your questions and answered), Londona, Anglija 1994.g. 
6.  “Essential obstetrics and gynaccology”. Vācija 1998.g. Fisch F.H. “Menopause, Andropause” Vīne, 2001.g. 
7. Fisch F.H. “Menopause, Andropause” Vīne, 2001.g. 
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Studiju kursa nosaukums -   Operatīvā dzemdniecība - 
Studiju kursa vadītājs -   Maira Jansone -  Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   32 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    36 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    12 stundas 
 
Mērėis: 
Zināt, izprast un spēt pielietot praksē operatīvās dzemdniecība pamatprincipus. 
 
Uzdevumi: 

1. Zināt un skaidrot operatīvā dzemdniecībā pielietojamās izmeklēšanas metodes. 
2. Zināt un spēt pielietot praksē aprūpes principus operāciju un pēcoperācijas periodā. 
3. Skaidrot terapijas principus un rīcību operatīvu dzemdību gadījumā. 
4. Iepazīties ar dzemdniecībā biežāk pielietojamām manipulācijām un operācijām. 

Tēmas: 

1. Starpenes griezieni. 
a. Epiziotomija. 
b. Perineotomija. 

2. DzimumceĜu traumatisms. 
a. Starpenes plīsumi. 

3. Dzemdes kakla plīsumi. 
4. Dzemdes plīsums. 

a. Nepilns dzemdes plīsums. 
b. Pilns dzemdes plīsums. 

5. Dzemdību stangas. 
6. AugĜa ekstrakcija. 
7. Ėeizargrieziens. 
8. Pēcdzemdību asiĦošana. 
9. Pēcdzemdību infekcija. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota gala ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Operatīvā dzemdniecība” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Rakstiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Darbs ar pacientu, fantomu, situāciju spēles – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Bergmane A. “Dzemdniecība”, 1982.g. 
2. Benson and Pernoll’ s “Handbook of Obstetrics and Gynecology”. McGRAW- HILL INTERNATIONAL 

EDITIONS. Medical Series 1994.g. 
3. Edited by David K.James MA, MD, FRCOG, DCH, Philips I. Steer B.Sc., M D FRCOG Carl P. Weiner MD, 

FACOG, Bernard Gonix MD, FACOG. High Risk Pregnancy Management Options. W.B. SAVMDERS, 
Harcount Brance and Company. 1999.g. 

4. Impey L. “Obstetrics and Gynaecology Blakwell Science”, 1999.g. 
5. Rosevear S.K., Stirvat G.M. “Handbook of Obstetric Management Blakwell Science”, 1996.g. 
6. Symond E.M. “Essential Obstetrics and Gynaecology chuchill Livingtone”, 1992.g. 
7. Thomas Rabe “Memorix Obsterics” Chapman & Hall Medical. 1996.g. 
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Studiju kursa nosaukums -   Terapeitiskā ekstraăenitālā patoloăija  
Studiju kursa vadītājs -   Mirdza Indriksone - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    4 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   74 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    68 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    18 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt zināšanas, prasmes un attieksmes terapijas ekstraăenitālajā patoloăijā vecmātes profesionālās darbības 
nodrošināšanai atbilstoši profesijas kvalifikācijas standartam. 
 
Uzdevumi: 

1. Zināt un izprast sievietes reproduktīvā vecumā sastopamo iekšėīgo slimību 
       etioloăiju, agrīnos simptomus, klīniku, ārstēšanas principus un profilakses iespējas. 
2. Izprast un novērtēt:slimības ietekmi uz grūtniecības norisi: slimības ietekmi uz augĜa attīstību, slimības ietekmi 

uz dzemdību norisi un pēcdzemdību periodu, grūtniecības ietekmi uz slimības gaitu, diagnostisko manipulāciju 
indikācijas grūtniecības laikā un to ietekmi uz augĜa attīstību, medikamentozās terapijas ietekmi uz augĜa 
attīstību un bērnu laktācijas periodā. 

3. Novērot grūtnieci , dzemdētāju, nedēĜnieci un savlaicīgi pamanīt agrīnas patoloăiju pazīmes. 
4. Izvērtēt situāciju un izšėirties par tālāko taktiku: vecmātes padomi un rekomendācijas, ārsta speciālista 

konsultācija, neatliekamās palīdzības nodrošināšana. 
5. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību akūtās situācijās. 
6. Konsultēt grūtnieci attiecībā par bezrecepšu medikamentu lietošanu. 
7. Analizēt laboratoro izmeklējumu rezultātus un fizioloăisko normu noviržu gadījumā nodrošināt ārsta 

konsultāciju. 
8. Sniegt rekomendācijas par pareizu dzīves veidu, režīmu, diētu. 

 
Tēmas: 

1. Elpošanas sistēmas slimības. Bronhīti, pneimonijas, plaušu strutainās saslimšanas. Bronhiālā astma. HOPS – 
hroniska  obstruktīva plaušu saslimšana. Plaušu tuberkuloze. Plerīti. PATE, pneimotoraks. 
2. Asinsrades sistēmas slimības. Anēmija, to veidi. Anēmija grūtniecēm. Hemorāăiskās diatēzes. 
Hemoblastozes. 
3. Sirds asinsvadu sistēmas slimības. Ateroskleroze. KSS – koronārā sirds slimība - stenokardija, miokarda 
infarkts.  Hipertensija, tās veidi. Neatliekamā palīdzība pie hipertensīvās krīzes. Reimatisms. Sirdskaites. 
Funkcionālā sirds  slimība. Jēdziens par aritmijām. Sirds, asinsvadu mazspēja. 
4. Gremošanas sistēmas slimības. Barības vada un kuĦăa slimības. Jēdziens par zarnu trakta slimībām. Caureja. 
 Aizcietējumi. Aknu, žults ceĜu, aizkuĦăa dziedzera slimības. 
5. Urīnizvadsistēmas slimības. UrīnceĜu infekcijas- asimptomātiska bakteriūrija, cistīts, akūts un hronisks 
pielonefrīts.  Glomerulopātija. Poststreptokoku glomerulonefrīts. NierakmeĦu slimības. Akūta un hroniska 
nieru mazspēja. 
6. Jēdziens par imunoloăiskām slimībām. Novirzes imūnsistēmas darbībā. Alerăiskās slimības - nātrene, kvinkes 
tūska,  anafilaktiskais šoks. 
7. Endokrīnās sistēmas slimības. Vairogdziedzera slimības. Tireotoksikoze. Miksedēma. Cukura diabēts. 
Gestācijas  diabēts. Jēdziens par virsnieru slimībām. Jēdziens par hipofīzes slimībām. 
8. Ekstraăenitālā patoloăija un grūtniecība. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtots gala eksāmens. 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta ,,Terapeitiskā ekstraăenitāl patoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

 1.Gala eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 60%).  
 2.Vidējais vērtējums par abu semestru studiju darbu  - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 

Semestra vērtējumu sastāda:                  
5. Ieskaite semestra beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
6. Patstāvīgā darba vērtējums (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
7. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
8. Darbs ar pacientu, situāciju simulācijas– (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantotās literatūras saraksts: 

1. Anšelēvičs J. Praktiskā kardioloăija. R.: Zvaigzne 1990. 
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2. Iekšėīgo slimību klīniskā farmakoterapija prof. J. Anšelēvica redakcijā, R.: Zvaigzne, 1994. 
3. Iekšėīgās slimības,Bužinskis, Lazovskis I., SiliĦš J., Ūdris O.: Zvaigzne ABC,1977. 
4. Iekšėīgās slimības prof. I. SiliĦa redakcijā,  R.: Zvaigzne, 1986. 
5. Helds A. Klīniskā endokrinoloăija  1. un 2.sējums, SIA REVI-2, 2000. 
6. Kalvelis A. „Stabila stenokardija- novērtēšana un farmakoterapija”,2000. 
7. ,,Klīniskā farmakoloăija un pacienta aprūpe’’ GaĜina Biksone  2002.g.Rīga. 
8. Lazovskis I. Iekšėīgo slimību pamati, R.: Zvaigzne, 1995. 
9. Lazovskis I.Ievads reimatoloăijā (jautājumi un atbildes), Rīgas starptautiskais medicīnas zinātnes un 

farmācijas centrs, 1995. 
10. Lazovskis I., SiliĦš I. Praktiskā reimatoloăija. R.: Zvaigzne, 1988. 
11. Leja J. Vispārīgā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. R.: Zvaigzne, 1993, 351 lpp 
12. Leja J., Pevznere E. Speciālā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. R.: Zvaigzne 1988, 444 lpp 
13. Leja J. „Klīnisko analīžu novērtēšana”, 1996. 
14. Lejniece S. Klīniskā hematoloăija. R.: Nacionālais medicīnas apgāds, 2002. 
15. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Jumava, 2001 
16. PurviĦš I., PurviĦa I. Praktiskā farmakoloăija. R.: ZāĜu infocentrs, 2002, 794 lpp 
17. Pētersons A., Vēverbrants E., Lazovskis I. Kā atklāt un ārstēt nieru slimības. 1998,     528lpp 
18. Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. 2005 
19. Skuja N., Danilāns A.,Geldnere G. „Praktiskā gastroenteroloăija un hepatoloăija”, 1999. 
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Studiju kursa nosaukums -   Kirurăiskā  ekstraăenitālā patoloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Dzintra Strokša - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   34 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    36 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Sniegt zināšanas un radīt priekšstatu par ėirurăiskām slimībām, to izpausmēm un pacientu aprūpi. 
Apgūt šo slimību klīniku, ārstēšanas principus un taktiku, profilaksi. 
 
Uzdevumi: 

1. Apgūt ėirurăiskā darba organizācijas formas. 
2. Iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē darbu ėirurăijā. 
3. Apgūt un spēt pielietot praksē vecmātei nepieciešamās manipulācijas ėirurăijā. 
4. Iemācīties ėirurăisko slimību diagnostiku, pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšanu. 

Tēmas: 
1. Jēdziens par ėirurăiju. Ėirurăijas attīstības vēsture. 
2. Ėirurăiskā infekcija. Ėīmiskie antiseptiėi, antibiotiėi. 
3. Aseptika ėirurăijā. Roku sagatavošana operācijai. Operāciju apăērbs, tā uzvilkšana. 
4. Hemostāze. AsiĦošanas veidi. Akūta anēmija. AsiĦošanas apturēšanas pagaidu paĦēmieni. Galīgās asiĦošanas 
apturēšanas metodes. 
5. Anestēzija. Analgēzija. Lokālā anestēzija. Veidi, tehnika, medikamenti. Jēdziens par vispārējo anestēziju. 
Spinālā anestēzija. 
6. Lokālā ėirurăiskā patoloăija. Brūču veidi, klasifikācija. Brūču dzīšanas fāzes, dzīšanas veidi. 
7. Brūču ārstēšana. Brūču primārā apdare. Strutainu brūču ārstēšana. Operācijas brūču ārstēšana. 
8. Pirmsoperācijas periods. Slimnieka sagatavošana plānveida un neatliekamai operācijai. Ėirurăiskā operācija. 
Indikācijas operācijai. Operāciju iedalījums. Veidi. Radikālas, paliatīvas operācijas. 
9. Pēcoperācijas periods. Periodi. Novērtēšana. Iespējamās komplikācijas, to profilakse. Ėirurăiskās nodaĜas 
darba organizācija. Slimnieka konservatīvā ārstēšana ėirurăiskajā nodaĜā. 
10. Iedzimtas un iegūtas ėirurăiskas saslimšanas. Iegūta ėirurăiskā patoloăija. Traumas.  Traumu veidi. 
Sastiepums. Sasitums. Pārrāvums. Satricinājums. Saspiedums. Izmežăījums. Kaulu lūzumi. Ilgstoša sasituma 
sindroms. 
11. Termiskie bojājumi. Apdegumi. Apdeguma slimība. Apsaldējumi. Nosalšana. 
12. Ėirurăiskā infekcija. Furunkulis. Karbunkulis. Hidradenīts. Abscess. Flegmona. Roze. Limfadenīts. 
Tromboflebīts. Osteomielīts. 
13. Akūta anaeroba brūču ėirurăiska infekcija. Stinguma krampji. Gāzes gangrēna. Kostas brūces. Trakumsērga. 
14. Pūstoša infekcija. Hroniska specifiska infekcija. Ėirurăiskā tuberkuloze. 
15. Audzēji. 
16. Nekrozes. Gangrēna. Čūlas. Fistulas. Izgulējumi. 
17. Asinsvadu saslimšanas. Trombozes. Embolijas. Varikozu vēnu paplašinājums. Obliterējošs endarterīts. 

.        18.  Galvas ėirurăiskās saslimšanas. 
.19. Barības vada apdegumi. SvešėermeĦi. 
20.  Vēdera ėirurăiskās saslimšanas. Vēdera dobuma slēgtā un vaĜējā trauma. Vēdera dobuma iekaisīgās 
saslimšanas  
      Apendicīts. Peritonīts. 
21  Ileuss. Klasifikācija. Diagnoze. Pirmā palīdzība. Ārstēšana. 
22. Trūces. Reponējamas. Hroniskas. Akūti komplicētas.   
23. Resno zarnu ėirurăiskās saslimšanas. Taisnās zarnas ėirurăiskās saslimšanas. Kreisās, labās puses audzēji. 

Akūts, 
       hronisks paraproktīts. Fistulas. Plaisas. Hemoroidālie mezgli. Audzēji. 
24. Mugurkaula, muguras smadzeĦu iegurĦa traumas. Saslimšanas. 
 

Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Ekstraăenitālā  patoloăija  ėirurăijā” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 
 

1. Ieskaite semestra beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 



 87

2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Darbs ar pacientu – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
 

Galīgo atzīmi veido abu semestru vidējā atzīme. 
 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Andrejevs G., Daugulis E. Klīniskā anestezioloăija un reanimatoloăija. R.: Zvaigzne, 1985. 
2. Asins un asins komponentu pārliešanas instrukcija. VADC, 1999 
3. Brūvelis U. Praktiskā nefroloăija., Rīga, Zvaigzne, 1990. 
4. Ezerietis, Hnohs, Kalnbērzs “Ėirurăiskās slimības” R. “Zvaigzne” 1974.  
5. Ėirurăija. prof. J. Gardovska redakcijā, LMA/RSU ėirurgu asociācija, Rīgā, 2001. 
6. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. D. KrieviĦa redakcijā (Traumas), NMPC, Rīga, 2001. 
7. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. D. KrieviĦa redakcijā (Atdzīvināšana), NMPC, Rīga, 2003. 
8. Mantin Levis Sh. Medical Surgical Nursing., St. Louis, Mosby Y.B., 1992 
9. “Medicīnas aprūpes rokasgrāmata”, Rīga, Jumava, 2001. 
10.  Utkins “Klīniskā ėirurăija” R. “Zvaigzne” 1992. 
11. Volokolakovs “Vispārējā ėirurăija” R. “Zvaigzne” 1985. 
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Studiju kursa nosaukums -   Infekcijas ekstraăenitālā patoloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Aija Andrusa  - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   46 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    24 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 

Sniegt priekšstatu par infekcijas slimībām, to izpausmēm un slimnieku aprūpi. Apgūt šo slimību klīniku, ārstēšanas 
principus un profilaksi. 

 
Uzdevumi: 

1. Izprast infekcijas slimību būtību, to saistību ar citām medicīnas disciplīnām. 
2. Zināt infekciju izplatīšanās ceĜus. Identificēt un diferencēt infekciju slimību simptomus, zināt diagnostikas 

metodes, spēt organizēt savlaicīgu un pareizu ārstēšanu. 
3. Prast organizēt un pielietot profilaktiskos un pretepidemioloăiskos pasākumus, lai novērstu tālāku infekcijas 

izplatīšanos. 
4. Prast izskaidrot profilaktiskos pasākumus un slimības cēloĦus.  

Tēmas: 

1. Ievads infektoloăijā. Infekcijas process. Infekcijas slimības raksturojums un likumsakarības. 
2. Infekcijas slimību izsaucēji, inficēšanās, slimības periodi. 
3. Infekcijas slimību diagnostika, ārstēšanas pamatprincipi. 
4. Infekciju slimību profilakse. Vispārējā profilakse. Specifiskā profilakse. Imunitāte, tās veidi. Aktīvās un 
pasīvās  imunizācijas veidi. Epidemioloăiskais perēklis, epidemioloăiskie procesi. Dezinsekcija, deratizācija. 
5. Zarnu infekcijas slimības. Galvenās infekcijas pazīmju grupas, to ārstēšanas principi. Vēdertīfs un paratīfs. 
 Salmonelozes. Dizentērija, infekciozie gastroenterokolīti. Alimentārās toksisko- infekcijas. Botulisms. 
Jersiniozes.  Holēra. Vīrusu hepatīti. Leptospirozes. Bruceloze. Infekciozā mononukleoze. 
6. Pilienu gaisa infekcijas slimības. Galvenās infekcijas pazīmju grupas, to ārstēšanas principi. Gripa. Paragripa. 
 Adenovīrusu infekcijas. Enterovīrusu infekcijas. Akūtas respiratoras vīrusu infekcijas. Meningokoku 
infekcija. Difterija. 
7. Transmisīvās infekcijas. Galvenās infekcijas pazīmju grupas, to ārstēšanas principi. Ērču encefalīts, u.c. 
encefalīti. Laima  slimība. Ornitoze. Hemorāăiskie drudži. Izsitumu tīfs. Brilla slimība. Citas riketsiozes. 
Malārija. Tropiskie drudži. Mēris.  Tularēmija. AIDS un HIV infekcija. 
8. Kontakta infekcijas. Galvenās infekcijas pazīmju grupas, to ārstēšanas principi. Antraks. Roze. Trakumsērga. 
Tetanus.  Mutes un nagu sērga. 
9. Bērnu infekcijas slimību īpatnības pieaugušajiem. 
10. Jaunākās un svešās infekcijas slimības pasaulē. 
11. Neatliekamās terapijas pasākumi infektoloăijā un dzīvībai bīstamie stāvokĜi. 
12. Parazitārās infekciju slimības. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Infekcijas ekstragenitālā patoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Darbs ar pacientu – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

Izmantojamā literatūra: 
1. Brila A. Epidemioloăija. 2003, 128 lpp 
2. BĜugers A., Davidova V., Novickis I. Infekcijas slimības. R.: Zvaigzne, 1977. 
3. Dzenis J., Rozentāle B. Antimikrobiskās terapijas ceĜvedis. R.: Nacionālais medicīnas apgāds, 2003,285 lpp.  
4. KalniĦa V.I. Virusoloăija. R.: Nacionālais medicīnas apgāds.  2003, 271 lpp. 
5. Vīksna L. CeĜotāju veselības rokasgrāmata. Nacionālais veselības apgāds, 2002, 232 lpp. 
6. Vīksna L. Vakcinācija. Nacionālais medicīnas apgāds, 2002, 160 lpp 
7. Vīksna L. Vīrushepatīts C. Nacionālais apgāds, 2003, 128 lpp 
8. Tirāns E., Mazjānis I. Infekciju slimību un sindromu terapija un profilakse. 2002, 416 lpp 
9. Tirāns E., Mazjānis I. HIV infekcija un AIDS. 2001./2002, 349 lpp 
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10. Tirāns E., Mazjānis I. Vakcinācija, imūnsistēma, antimikrobiskā infekciju profilakse. 2001./2002, 315 lpp 
11. Žurnāls “Jums kolēăi”periodisks izdevums 
12. Žurnāls “Latvijas Ārsts” periodisks izdevums 

Studiju kursa nosaukums -   Neiroloăiskā un sensoro orgānu ekstraăenitālā patoloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Sarma Lindenberga– Ārsta kvalifikācija 
                                                                         Arita Danilāne - Ārsta pediatra kvalifikācija 
                                                                         Dace Snippe – Ārsta grāds 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   46 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    24 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Orientēties nervu sistēmas slimībās, to diagnostikā, terapijā, pirmās palīdzības sniegšanā. 
Iepazīstināt ar redzes orgānu darbību, funkcijām, iedzimtām acu patoloăijām, iekaisuma slimībām un iespējamām acu 
anatomiskām un funkcionālām komplikācijām grūtniecības un dzemdību laikā. 
Iepazīstināt ar ausu un augšējo elpošanas ceĜu orgānu uzbūvi, funkcijām un saslimšanām. 
 
Uzdevumi: 

1. Izvērtēt nervu sistēmas stāvokli un patoloăiskās novirzes grūtniecēm un dzemdētājām. 
2. Apgūt praktiskās iemaĦas neatliekamās palīdzības sniegšanā neiroloăijā. 
3. Gūt priekšstatu par biežāk sastopamajām nervu sistēmas slimībām. 
4. Zināt un izprast acs anatomisko uzbūvi, redzes fizioloăiju. 
5. Apgūt praktiskās iemaĦas neatliekamās palīdzības sniegšanai oftalmoloăijā. 
6. Rast priekšstatu par oftalmoloăijā biežāk sastopamajām slimībām. 
7. Apgūt zināšanas par izmaiĦām LOR orgānos patoloăisku procesu gadījumos, to savstarpējo mijiedarbību ar 

blakus esošiem orgāniem un audiem. 
8. Zināt un izprast LOR biežāk sastopamās slimības, to etioloăiju, patoăenēzi, klīniku un terapijas principus. 
9. Veidot praktiskā darba iemaĦas neatliekamu situāciju sniegšanā LOR. 

Tēmas: 

1. CNS un PNS anatomija un fizioloăija. Slimnieku izmeklēšana, diagnostika. 
2. Perifērās NS saslimšanas (polineirīti, neirīti, pleksīti). Spondiloze, tās klīniskie sindromi. Saknīšu kompresijas 

sindroms. A. vertebrālais sindroms. 
3. Epilepsija. Tās veidi, lēkmju kupēšanas un ārstēšanas principi. 
4. Galvassāpes. To iemesli, diferencētā diagnostika. 
5. Insulti. Insulti- išēmiski smadzeĦu asinsrites traucējumi, asinsizplūdumi ( riska faktori, iemesli, simptomi, 

neatliekamā palīdzība, ārstēšana, profilakse). Hemorāăisks insults, asins izplūdums. 
6. SamaĦas traucējumi. Komatozu stāvokĜu diferencētā diagnostika. Apoplektiska koma. 
7. Neiroinfekcijas. Meningīti, encefalīti, abscesi (ērču encefalīts, Laima slimība, strutaini meningīti)- to klīnika, 

diagnostika, palīdzība. 
8. Izkaisītā skleroze, parkinsonisms, miastēnija. Veăetatīvi paroksizmi. Neirozes. 
9. Redzes orgāna anatomija un fizioloăija. Iedzimti anatomiski defekti, redzes funkcionālās izmaiĦas pie tiem.  
10. Redzes orgāna izmaiĦas cilvēka dzīves laikā, refrakcija. 
11. Iekaisīgās acu slimības – etioloăija, klīnika, komplikācijas, diagnostika un terapijas taktika. 
12.  Acu traumas, apdegumi.Novērtējums, neatliekamā  palīdzība profilakse, terapijas principi. 
13. Deguna, rīkles un auss anatomija un fizioloăija. 
14. Auss izmeklēšanas metodes, ārstnieciskās manipulācijas, slimības. Ārējās auss saslimšanas: tubootīts, 

sekretors otīts, akūts otīts, akūto otītu īpatnības zīdaiĦa vecumā. Otīti pie akūtām infekciju slimībām. Hroniski 
strutaini otīti, iespējamās komplikācijas. Sensori- neitrālā vājdzirdība. Otoskleroze. Auss traumas. 

15. Deguna izmeklēšanas metodes, ārstnieciskās manipulācijas, slimības. Deguna un deguna starpsienas 
saslimšanas. Deguna asiĦošana. Ožas traucējumi. Deguna blakus dobuma akūti  un hroniski  iekaisumi, 
iespējamās komplikācijas.         

16. Rīkles, balsenes izmeklēšanas metodes, ārstnieciskās manipulācijas, slimības. Angīnas. Paratonsillārs un 
retrofaringeāls abscess. Rīkles difterija. Hronisks tonsilīts. Balsenes saslimšanas. Balsenes akūtas un hroniskas 
stenozes. SvešėermeĦi elpošanas ceĜos un barības vadā. 

17. Iedzimtās patoloăijas LOR. 
 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 3 patstāvīgo darbu veikšana. 
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Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi –testi, semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, ieskaite studiju priekšmeta beigās. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Neiroloăiskā un sensoro orgānu ekstraăenitālā patoloăija” apguve tiek 
vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

 
 1.Ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 

               2.Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
               3.Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
               4.Darbs ar pacientu – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Aide H. “Spondilozes neiroloăisko sindromu klīnika un ārstēšana” 
2. Acu slimības- A.KoĜeĦko, Rīga, 1978. 
3. Acu slimības.- prof. I.VaĜikova un R.R.Jukinas redakcija Rīga 1994. 
4. Eiropas 3. otolaringologu kongresa Budapeštā 1996.g.jūnijā tēzes. 
5. EniĦa Ă., BērziĦš J., PuriĦš I. “Nervu sistēmas slimības” I, II daĜas. 
6. EniĦa Ă., GodĜevska U., Smeltere E. “Neiroloăiskie sindromi” I, II, III daĜas. 
7. EniĦa Ă. “Galvassāpju klasifikācija”. 
8. EniĦa Ă., Cēsinieks G., Freimane A., Tilgale B., Freibergs J. “Ikvienam tas jāzina par insultu”. 
9. Jaunākie atzinumi no Latvijas otolaringologu semināriem (regulāri 3 reizes gadā). 
10. Oftalmoloăijas vēstnesis. 
11. Otorinoloăija māsām. V.Roze. 1998. 
12. Palčuns V., Preobraženskis N. “Ausu, kakla deguna slimības” Rīga, Zvaigzne, 1982. 
13. Vītols E. “Hroniskā epilepsija un tās ārstēšana”. 
14. Žurnāli “Latvijas Ārsts”, “Doctus”, “Māsa”. 
15. Atlas der Ohren, Nase und Halskranheiten so wie deren Srenzgebiete VEB Georg Theime Leipcig, 1965. 
16. Iear Book of otolatyngology- Head and Neck Surgery 1995. Michael M. Papualla. 
17. Lecture notes on diasises of the ear, nose and throot, 1996. 
18. Richard G. Holt 1995. Edition by Mosby Chicago. 
19. The Merch Manual, XVI edition. 
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Studiju kursa nosaukums -   Psihiskā ekstraăenitālā patoloăija, psihosomātiskie  
      traucējumi dzemdniecībā 
Studiju kursa vadītājs - Sandra Vītola - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   46 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    24 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt zināšanas par psihisko un psihosomatisko traucējumu vispārējo etioloăiju, patoăenēzi, klīniskām izpausmēm un 
ārstēšanas pamatprincipiem dzemdniecībā. 
 
Uzdevumi: 

1. Gūt ieskatu pacientu ar psihisko un psihosomatisko traucējumiem aprūpē, sociālā adaptācijā un rehabilitācijā. 
2. Sniegt zināšanas par psihiskiem traucējumiem, to diagnostikas un terapijas principiem. 
3. Iespējamie psihiskie traucējumi saistībā ar grūtniecību, dzemdībām un pēcdzemdību periodu. 

Tēmas: 

1. Ievads psihiatrijā. Psihiatrijas attīstības vēsture un mūsdienu izpratne. Vispārējie psihiatriskās palīdzības 
organizēšanas principi Latvijā. Psihiski slima pacienta izmeklēšana, uzraudzība, kontaktīpatnības, 
sagatavošana izmeklēšanas metodēm, nodarbībām. 

2. Psihisko traucējumu izpausmes, simptomu, sindromu veidošanās: uztveres traucējumi, garastāvokĜa un 
emociju traucējumi, domāšanas traucējumi, intelekta traucējumi. 

3. Dzemdniecība un psihiskas slimības. 
4. Psihiski traucējumi pie somatiskām saslimšanām dzemdniecībā. 

a. Elpošanas sistēmas slimības. 
b. Sirds- asinsvadu sistēmas slimības. 
c. Endokrīnās sistēmas slimības. 
d. Nervu sistēmas slimības. 
e. Infekciju slimības. 

5. Psihosomatiskie traucējumi dzemdniecībā. 
6. Atkarības slimības: alkoholisms, nikotīna atkarība, nemendikamentozo psihoaktīvo vielu atkarība, 

medikamentozo psihoaktīvo vielu atkarība. 
7. Akūti psihisko traucējumu stāvokĜi dzemdniecībā: aptumšotas apziĦas sindromi, panikas lēkmes, pēcdzemdību 

psihotiskie traucējumi. 
8. Adaptācijas traucējumi dzemdniecībā. 
9. Psihotropie medikamenti dzemdniecībā: trankvilizatori, antidepresanti, neiroleptiėi. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Psihiskā ekstraăenitālā patoloăija, psihosomātiskie traucējumi 
dzemdniecībā” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros– (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
4. Darbs ar pacientu – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
1. Eglītis I. “Psihiatrija”, Zvaigzne, 1974.g. 
2. Eglītis I. Psihiatrija. R.: Zvaigzne, 1989Eglītis I. „Psihiatrija ārstiem nepsihiatriem”. 1987. 
3. Eglītis I. “Vispārējā psihopatoloăija”, Zvaigzne, 1982.g. 
4. Kaplāns G. “Klīniskā psihiatrija” M. Medicīna, 1994.g. 
5. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, R.: Jumava, 2001. 
6. “Psihiatrijas izziĦas” A.SĦežĦevska red. M.Medicīna. 1989.g. 
7. Volners J. “Narkomānija” UNDCP. 1999.g.  
8. Lennart Netterbey “Psihiatrija. Rokasgrāmata”, 1993
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Studiju kursa nosaukums -   Analgēzija, anestēzija un reanimācija 
Studiju kursa vadītājs - Maija Zemberga  - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   36 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    32 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    12 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt teorētiski un spēt praktiski sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību. 
Apgūt anestezioloăijas un reanimācijas darba pamatprincipus. 
 
Uzdevumi: 

1. Iemācīt orientēties neatliekamās palīdzības pamatjautājumos. 
2. Atpazīt dzīvībai bīstamus stāvokĜus. 
3. Praktiski iemācīties pieauguša cilvēka, bērna un zīdaiĦa ABC algoritmus. 
4. Iepazīties ar darba specifiku dzemdniecībā anestezioloăijā un reanimācijā. 
5. Apgūt praktiskās iemaĦas kardiopulmonālās reanimācijas gadījumos. 
6. Zināt un prast pielietot medicīnisko aparatūru reanimācijā. 
7. Spēt izvērtēt klīniskās atradnes rādītājus. 
8. Sniegt adekvātu palīdzību. 

Tēmas: 

1. Pieauguša cilvēks KPR algoritms. Elpošanas nodrošināšana bezsamaĦā esošiem pacientam. Elpošanas 
nodrošināšana bērnam, zīdainim. 

2. Klīniskās bioloăiskās nāves diagnostikas kritēriji. 
3. Asinsrites apstāšanās mehānismi. VentrikuĜu fibrillācija. Asistolija. Elektromehāniskā distocija. 
4. Sāpes krūtīs. 
5. Elpas trūkums. 
6. Speciālās situācijas. Slīkšana. Elektrotrauma. Hipotermija. Komatozi stāvokĜi. Intoksikācija. 
7. Cietušo šėirošana ārkārtas situācijās. Katastrofu menedžments. 
8. Ievads anestezioloăijas un reanimācijas attīstības vēsture. 
9. Klīniskā nāve. Bioloăiskā nāve. SmadzeĦu nāve. Terminālie stāvokĜi. Audu izturība pret skābekĜa badu. 

Orgānu transplantācija. Preagonija. Agonija. 
10. Pieaugušo atdzīvināšanas universālais algoritms. Kardiopulmonālā reanimācija. Komplikācijas, to novēršana. 

KPR reanimācijas efektivitātes rādītāji. 
11. Anestezioloăiskā- reanimatoloăiskā dienesta darbības orientācija neatliekamās situācijās. Aspirācijas 

sindroms. Pēcreanimācijas sindroms. 
12. Kardinālās un elpošanas reanimācijas aparatūra. 
13. Akūtas eksogēnās intoksikācijas. 
14. Ārējo fizisko faktoru izraisītās slimības. Reanimācija un intensīvā terapija slīkšanas un elektrotraumu 

gadījumā. 
15. Preeklamsija, eklamsija. Klīnika, terapijas principi. 
16. Masīvas asiĦošanas dzemdniecībā un ginekoloăijā. DIK sindroms. Aizvietojamās terapijas princips. 
17. Dzemdību atsāpināšanas veidi. Vispārējā anestēzija- narkoze. Spinālā anestēzija. Ilgstoša hipotenzīvā un 

psihosedatīvā terapija. 
18. Pacienta sagatavošana narkozes ievadīšanai. 

 
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 ieskaite. 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Reanimācija, anestēzija un analgēzija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros– (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Darbs ar pacientu – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 

Izmantojamā literatūra: 
1. Andrejevs G., Daugulis E. “Klīniskā anestezioloăija un reanimotoloăija”. 
2. Aut. kolektīvs D.KrieviĦa redakcijā “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”. 
3. EniĦa E., GodĜevska M., Smiltere E., Mētra M. “Neatliekamā neiroloăija”.   
4. Lazovskis I. “Iekšėīgo slimību pamati”. 
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5. I Latvijas anest., reanimat., IT, neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīnas kongresu materiāli. 
6. LužĦikovs E.A. “Klīniskā toksikoloăija”. 
7. Maiers B., Grācas Universitātes Anestezioloăijas klīnika “Medicīniskais menedžments nelaimes gadījumos”. 
8. VasiĜevskis Ed. “Anestezioloăijas pamati.” 
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Studiju kursa nosaukums -  Ādas un seksuāli transmisīvās slimības 
Studiju kursa vadītājs -   Olga Prokofjeva  - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   24 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    12 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    4 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt zināšanas par ādas un seksuāli transmisīvajām slimībām. 
 
Uzdevumi: 

1. Pārzināt ādas un venēriskās saslimšanas, to klīniku, ārstēšanas pamatprincipus. 
2. Zināt profilaktiskos pasākumus, lai izsargātos no STS. 
3. Apgūt STS pacientu aprūpes principus. 
4. Izvērtēt ādas un STS ietekmi uz grūtniecību un dzemdībām. 

Tēmas: 

1. Dermatoloăijas un veneroloăijas attīstības vēsture. 
2. Saistība ar citām disciplīnām.  Ādas slimības cēloĦi. Ādas anatomija un fizioloăija. Ādas fizioloăiskās 

izmaiĦas dažādos vecumos. 
3. Ādas primārie un sekundārie izsitumi. To raksturojums un attīstība. 
4. Vispārējās un lokālās ārstēšanas principi. 
5. Ādas strutainās slimības. Klasifikācija, klīnika, ārstēšanas principi. 
6. Ādas sēnīšu slimības. Klasifikācija, klīnika, ārstēšanas principi. 
7. Parazitārās slimības ( utainība, kašėis).  
8. Ādas audzēji. 
9. Niezošās dermatozes. Ādas nieze. Urtica, atopiskais dermatīts, niezulis, klīnika, ārstēšana. 
10. ZvīĦu ēde. Ekzēma. Dermatīti, toksidermija. Klīnika, klasifikācija, ārstēšanas principi. 
11. Vīrusu dermatozes (herpes, kārpas).Seboreja. 
12. Venērisko slimību izplatība. 
13. Sifiliss I, II, III. Klīnika. Dažādu orgānu bojājumi pie sifilisa. 
14. Iedzimtais sifiliss. Klasifikācija, klīnika. Seroloăiskās analīzes pie sifilisa. Sifilisa ārstēšanas principi, 

profilakse. 
15. Gonoreja. Klasifikācija, klīnika, laboratoriskā diagnostika. Ārstēšanas principi, profilakse. 
16. STS slimības. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Ādas un seksuāli transmisīvās slimības” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
4. Darbs ar pacientu – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
 

1.  Dermatoveneroloăija. VasariĦš P., MiltiĦš A R.: Zvaigzne, 1993.  
         2.      Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. R.: Jumava, 2001. 

3.     Rubins A. Ilustrētā rokasgrāmata dermatoveneroloăijā. R.: J.Rubīns, 1996. 
4.     Rubins A. Seksuāli transmisīvās slimības. R.: Latvijas dermatoveneraloăijas fonds, 2000. 
5.     VasariĦš P., MiltiĦš A. Dermatoveneroloăija. R.: Zvaigzne, 1993.  
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Studiju kursa nosaukums -   Aprūpes process pacientiem ar veselības traucējumiem 
Studiju kursa vadītājs - Rudīte Daukšāne – māsas grāds 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   46 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    24 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt aprūpes procesu pacientiem ar dažādiem veselības traucējumiem. 
 
Uzdevumi: 

1. Apgūt vecmātes darba uzdevumus un pienākumus pacientu aprūpē. 
2. Apgūt aprūpes procesa sastāvdaĜas, prast sastādīt aprūpes plānu. 
3. Prast saskatīt pacientes ginekoloăiskās problēmas un plānot aprūpi. 
4. Prast izglītot pacientes par veicamajām manipulācijām. 

Tēmas: 

1. Aprūpes nepieciešamie jēdzieni. Vide. Veselība. Cilvēks. Aprūpe. Pašaprūpe. 
2. Cilvēks un viĦa pamatvajadzības. A.Maslova teorija. V.Hendersones teorija. D.Oremas teorija. 
3. Aprūpes plāna veidošana. 
4. Vecmātes identificētās galvenās problēmas, izvirzītie mērėi, plānotā darbība ārējo un iekšējo dzimumorgānu 

iekaisumu gadījumos - vulgārs kolpīts, dzemdes piedēkĜu iekaisums- salpinginīts, ooforīds, bartolinīts, adnex 
tumor,  ektopiskā grūtniecība. 

5. Vecmātes identificētās galvenās problēmas, izvirzītie mērėi, plānotā darbība pie menstruālās funkcijas 
traucējumiem, izvirzītie mērėi un pacientes aprūpes process. Disfunkcionālā dzemdes asiĦošana. Amenoreja. 
Dismenoreja. 

6. Vecmātes identificētās galvenās problēmas, grūtniecības pārtraukšanās gadījumos, izvirzītie mērėi, plānotā 
darbība un pacientes aprūpes process. Draudošais aborts. Spontānais aborts. Legāls aborts. Mised abortion. 
Kriminālais aborts. Septiskais aborts. Pēc medicīniskām  indikācijām. 

7. Vecmātes identificētās galvenās problēmas klimaktēriskās asiĦošanas gadījumos. Izvirzītie mērėi, plānotā 
darbība un pacientes aprūpe. Klimaktēriskais sindroms. Klimaktēriskā asiĦošana (neliela). Klimaktēriskā 
asiĦošana (spēcīga). 

8. Vecmātes identificētās galvenās problēmas pie dzemdes un olnīcu labdabīgajiem audzējiem. Izvirzītie mērėi, 
plānotā darbība un pacienta aprūpe. Dzemdes mioma 5/6 ned. Dzemde mioma 15/16 ned. Olnīcas seroza cista. 
Dzemdes kakla polips. Postkastrācijas sindroms. 

9. Vecmātes identificētās galvenās problēmas pie dzemdes un olnīcu Ĝaundabīgajiem audzējiem. Izvirzītie mērėi, 
plānotā darbība. Dzemdes kakla vēzis. Dzemdes ėermeĦa vēzis. Olnīcu vēzis. Ārējo dzimumorgānu vēzis. 
Maksts vēzis. Krūts dziedzeru vēzis. 

10. Vecmātes identificētās galvenās problēmas pie ginekoloăiskā traumatisma, iemesli, izvirzītie mērėi, plānotā 
darbība, pacientes aprūpe. SvešėermeĦi makstī. Pēcdzemdību traumatisms. Pie vardarbības. Sasitumi. Grieztas, 
šautas, durtas brūces. Apdegumi. Plīsumi pie dzimumdzīves. 

11. Vecmātes identificētās galvenās problēmas pie dzimumorgānu noslīdējumiem. Izvirzītie mērėi, plānotā 
darbība, pacientes aprūpe. Maksts un dzemdes noslīdējumi. Dzemdes un kakla noslīdējumi. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Aprūpes process pacientiem ar veselības traucējumiem” apguve tiek vērtēta 
pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Aprūpes plāna sastādīšana un aizstāvēšana– (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%). 
                     2.    Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

2. Darbs ar pacientu – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
 
Izmantojamā literatūra: 
 

1. Biksone G. “Klīniskā farmakoloăija un pacienta aprūpe”, 2002. 
2. Lazdāne G., Ginekoloăijas rokasgrāmata, Rīga,Nacionālais medicīnas apgāds, 2000. 
3. “Lemon”  “Aprūpes process un dokumentācija” 4 grāmata, 1996. 
4.  “Māsas diagnoze un aprūpes plāni”, Liepāja 1995.g. 
5. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata,Rīga, Jumava, 2001 
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6. ŠiliĦa M., DāboliĦa D. “Ievads aprūpē”.,Rīga,1998. 
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Studiju kursa nosaukums -   Dietoloăija, sievietes un bērna uzturs 
Studiju kursa vadītājs -   Ingrīda Libora - Sociālo zinātĦu maăistra grāds socioloăijā 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    - 
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Izglītot audzēkĦus par veselīga uztura nozīmi veselības saglabāšanā un veselīga dzīvesveida īstenošanā. 
 
Uzdevumi: 

1. Apgūt zināšanas par uzturā lietojamiem produktiem, to nozīmi veselības saglabāšanā un slimību ārstēšanā. 
2. Izprast uztura nozīmi veselības saglabāšanā. 
3. Praksē (profesionālajā darbībā) izmantot un aktualizēt uzturzinātnieku uzskatus. 
4. Izprast uztura nozīmi sievietei grūtniecības un bērna barošanas laikā.  
5. Apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaĦas veselīga dzīvesveida popularizēšanai.   

Tēmas: 
1. ZīdaiĦu ēdināšana: īsa krūts barošanas vēsture, statistikas dati (Latvija, Eiropa). 
2. Dabiskās ēdināšanas priekšrocības un mātes piena aizstājēju ietekme uz bērna veselību: mātes piena 

priekšrocības, krūts barošanas pozitīvie aspekti, sekmīgas zīdīšanas 10 soĜi, krūts barošana un bērna veselība. 
3. Zīdīšanas mehānisms. Piena dziedzeru anatomija, piena dziedzera lielums un forma. 
4. Piena veidošanās. 
5. Sagatavošanās krūts barošanai grūtniecības laikā. 
6. Pēc dzemdībām: sapratne un atbalsts, ar krūti barojošas mātes diēta, kaitīgie faktori ar krūti barojošai mātei 

(medikamenti, smēėēšana, alkohols, stress), mātes slimība, higiēna. 
7. Bērns nezīž. 
8. Maz piena – hipogalaktika. 
9. Iespējamās problēmas un komplikācijas. 
10. Krūts barošanas novērojums.  
11. Atbalsts ar krūti barojošai mātei. 
12. Enerăijas maiĦa un uzturs. 
13. Olbaltumi uzturā,tauki uzturā, ogĜhidrāti uzturā. 
14. Vitamīni uzturā. 
15. Minerālvielas uzturā. 
16. Uzturzinātne Latvijā. Latvijas uzturzinātnieki. Uztura laboratorijas iegūtie dati par Latvijas iedzīvotāju uzturu. 
17. UzturlīdzekĜi. 
18. Uzturs slimību profilaksē un ārstēšanā. 
19. Grūtnieces uzturs. 
20. Gremošanas orgānu slimnieku uzturs. 
21. VielumaiĦas slimības. 
22. Nieru slimības. 
23. Uzturs un grūtniecība. 
24. Uzturs un sirds slimības. 
25. Uzturs un locītavu slimības. 
26. Ėirurăisko slimnieku uzturs. 
27. Nekārtnās diētas. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums,  1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Dietoloăija, sievietes un bērna uzturs” 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 – 30%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Apinis P., “Cilvēks” R: Apgāds “JāĦa sēta”  
2. KalniĦa I., Rokasgrāmata sabiedrības veselības māsām., PIC,1999. 
3. Uzturmācība R. “Rasa ABC”, 1999 
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4.  “10 soĜi sekmīgai krūts barošanai” 
5.    Mayes Midwifery, London 1997 
 

 
Studiju kursa nosaukums -   Rehabilitācijas aspekti dzemdniecībā 
Studiju kursa vadītājs - Klaudija Hēla -  Veselības zinātĦu maăistra grāds veselības aprūpē 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   18 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    16 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    6 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt rehabilitācijas metodes ginekoloăijā un dzemdniecībā. 
 
Uzdevumi: 

1. Izprast un iemācīties grūtnieču vingrošanas nodarbību organizēšanu. 
2. Izprast rehabilitācijas nepieciešamību dzemdību un pēcdzemdību periodā. 
3. Apgūt jaundzimušo aprūpes metodes. 

 
Tēmas: 

1. Ievads rehabilitācijā. Definīcijas, iedalījums, rehabilitācijas veidi, pamatprincipi, uzdevumi. 
2. Fiziskās slodzes ietekme uz organismu. Medicīniskā kontrole fiziskās slodzes laikā. Ergonomikas 
pamatprincipi. 
3. Vingrošana. Jēdzieni, iedalījums, vingrojumu veidi, vingrojumu iedarbības mehānismi, vingrošanas 
nodarbība, tās vadīšana. 
4. Fizioloăiskās pārmaiĦas sievietes organismā grūtniecības laikā. 
5. Vingrošana grūtniecības laikā. 
6. Vingrošana dzemdību laikā, pēcdzemdību periodā. Vingrošana pēc ėeizargrieziena operācijas. 
7. Ūdens procedūru nozīme grūtniecības laikā. 
8. Jaundzimušo aprūpe- pozicionēšana, handlings. 
9. Fizioterapija dažādu ginekoloăisku saslimšanu gadījumos. 
10. Fizikālās medicīnas metožu pielietojums ginekoloăijā un dzemdniecībā. 
11. Stāja. Normāla stāja, patoloăisko stāju veidi, stājas novērtēšana, muguras sāpes. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Rehabilitacijas aspekti dzemdniecībā” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Patstāvīgi sagatavota un novadīta grūtnieču vingrošanas nodarbība– (nozīmīguma īpatsvars kopējā 
novērtējumā – 40%). 

 
2. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
3. Darbs ar grūtniecēm, nedēĜniecēm, jaundzimušo– (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
 

1. Ceisa G. “Bērna veselība”, Rīga, 1996.g. 
2. “Grūtniecība, dzemdības, jaundzimušais”, Rīga, SCA Hygiene products, 2001.g. 
3. Pipaste B. “Grāmata topošai mātei”, Rīga, 1997.g. 
4. Novak S. “Enhancing Lamze techniques”, ASV, The body press, 1988.g. 
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Studiju kursa nosaukums -   Vecmātes prakse dzemdību zālē 
Studiju kursa vadītājs -   Gunta Freimane  - Veselības zinātĦu maăistrs 
                                                                         Rita Romanovska              - Māsas grāds 
Kredītpunktu skaits –    4 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   - stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    160 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    - stundas 
 
Mērėis: 
Nostiprināt vecmātes teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaĦas stacionārā – dzemdību klīnikā; 
 
Uzdevumi : 

1. Piedalās un veic grūtnieces izmeklēšanu. 
2. Piedalās un veic fizioloăisku dzemdību vadīšanu. 
3. Piedalās patoloăisku dzemdību vadīšanā. 
4. Veic grūtnieces, dzemdētājas un nedēĜnieces aprūpē nepieciešamās procedūras un manipulācijas. 
5. Veic jaundzimušā āprūpi. 
6. Raksta dienasgrāmatu par katru klīnisko epizodi, iekĜaujot subjektīvo un objektīvo atradi, veiktās 

diagnostiskās, atbalstošās un kuratīvās manipulācijas, manipulācijas, kuras tika vērotas un kurās students 
asistēja, literatūras analīzi, diskusiju rezultātus par konkrēto epizodi, pasniedzēja vērtējumu. 

Tēmas: 

1. Sagatavot grūtnieci, dzemdētāju, nedēĜnieci ārējai izmeklēšanai, specifiskajām, laboratoriskajām un 
diagnostiskajām izmeklēšanas metodēm. 

2. Veikt grūtnieces, dzemdētājas, nedēĜnieces izmeklēšanu. 
3. Pareizi paĦemt, sagatavot nosūtīšanai uz laboratoriju un uzglabāt materiālu laboratoriskajiem u.c. 

izmeklējumiem. 
4. Analizēt grūtnieces, dzemdētājas, nedēĜnieces izmeklēšanas datus. 
5. Vadīt fizioloăiskas dzemdības. 
6. Savlaicīgi difirencēt iespējamās komplikācijas dzemdībās, adekvāti reaăēt, lai tās novērstu. 
7. PieĦemt dzemdības galvas priekšguĜu, iegurĦa priekšguĜu un daudzaugĜu dzemdību gadījumā. 
8. Veikt mātes un jaundzimušā dzemdību traumatisma profilaksi. 
9. Veikt un analizēt partogrammu. 
10. Veikt dzemdētājas aprūpi fizioloăisku, kā arī patoloăisku dzemdību gadījumā. 
11. Veikt dzemdes kakla, maksts, starpenes plīsumu, kā arī epiziotomijas sašūšanu. 
12. Vadīt fizioloăisku pēcdzemdību periodu. 
13. Savlaicīgi difirencēt iespējamās komplikācijas pēcdzemdību periodā; adekvāti reaăēt, lai tās novērstu. 
14. Veikt nedēĜnieces aprūpi fizioloăiska, kā arī patoloăiska pēcdzemdību perioda gadījumā. 
15. Sagatavot grūtnieci, dzemdētāju, nedēĜnieci, kā arī nepieciešamo imstrumentāriju un materiālu attiecīgās 

akušieriskās manipulācijas vai operācijas veikšanai. 
16. Veikt grūtnieces, nedēĜnieces, dzemdētājas aprūpi pēc izdarītās akušieriskās manipulācijas vai operācijas. 
17. Apkopt akušierisko instrumentāriju pēc lietošanas, sagatavot materiālu un akušierisko instrumentāriju 

sterilizācijai, veikt sterilizāciju. 
18. Dokumentēt anenatālo aprūpi, aprūpi dzemdībās un pēcdzemdību periodā. 
19. Sniegt psihoemocionālu atbalstu grūtniecei, dzemdētājai, nedēĜniecei un viĦas ăimenei. 
20. Novērtēt grūtniecības riska faktoru ietekmi uz jaundzimušo. 
21. Novērtēt jaundzimušā funkcionālo stāvokli pēc Apgares skalas. 
22. Novērtēt jaundzimušā vispārējo stāvokli pirmajās stundās pēc dzimšanas. 
23. Noteikt jaundzimušā gestācijas laiku; noteikt jaundzimušā atbilstību gestācijas vecumam. 
24. Veikt jaundzimušā primāro reanimāciju. 
25. Veikt jaundzimušā primāro aprūpi. 
26.  Aprūpēt jaundzimušo pēcdzemdību periodā; iepazīstināt ar to vecākus. 
27. Palīdzēt izveidot pareizu krūts barošanas tehniku; sniegt atbalstu, padomu un palīdzību iespējamu grūtību vai 

komplikāciju gadījumā. 
28. Diferencēt jaundzimušā fizioloăiskos robežstāvokĜus no patoloăiskām izmaiĦām. 
29. Noteikt jaundzimušā vispārējā veselības stāvokĜa patoloăiskas izmaiĦas. 
30. Noteikt jaundzimušā dzemdību traumas. 
31. Noteikt jaundzimušā iedzimtās anomālijas. 
32. Sniegt psihoemocionālu atbalstu vecākiem un ăimenei. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Praktisko nodarbību apmeklējums, klīniskās dienasgrāmatas uzrādīšana. 
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Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi –praktisko darbu uzdevumi, aizstāvētas klīniskās situācijas, kas 
atspoguĜotas klīniskajā dienasgrāmatā. 
 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Vecmātes prakse dzemdību zālē” apguve tiek vērtēta ar ,,Ieskaitīts”  vai  
,,Neieskaitīts”.  
 
Izmantojamā literatūra: 

1. AmerikāĦu kursu Apmācības Programmas. 
2. Bergmane A. “Dzemdniecība”, 1982.g. 
3. Lekciju materiāls. 
4. Benson and Pernoll’ s “Handbook of Obstetrics and Gynecology”. McGRAW- HILL INTERNATIONAL 

EDITIONS. Medical Series 1994.g. 
5. Edited by David K.James MA, MD, FRCOG, DCH, Philips I. Steer B.Sc., M D FRCOG Carl P. Weiner MD, 

FACOG, Bernard Gonix MD, FACOG. High Risk Pregnancy Management Options. W.B. SAVMDERS, 
Harcount Brance and Company. 1999.g. 

6. Impey L. “Obstetrics and Gynaecology Blakwell Science”, 1999.g. 
7. Per. Sang.dop.//гл.ред.. Савельева Г.М.. 1997.g. “Акушерство и гинекология” Ediror Williams W. Beck Ir. 

M.D. William & Wilkins. 
8. Rosevear S.K., Stirvat G.M. “Handbook of Obstetric Management Blakwell Science”, 1996.g. 
9. Symond E.M. “Essential Obstetrics and Gynaecology chuchill Livingtone”, 1992.g. 
10. Thomas Rabe “Memorix Obsterics” Chapman & Hall Medical. 1996.g. 
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Studiju kursa nosaukums -   Katastrofu medicīna 
Studiju kursa vadītājs -   Ingolfs Jānis Žukovskis - Ārsta kvalifikācija, habilitēts medicīnas 
doktors 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   18 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    12 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Iepazīstināt ar katastrofu situācijām, to izraisītām sekām, palīdzības sniegšanas pamatprincipiem. 
 
Uzdevumi : 

1. Izprast medicīniskās katastrofas. 
2. Orientēties katastrofu situācijās. 
3. Spēt sniegt profesionālu medicīnisko palīdzību un aprūpi. 
4. Spēt sadarboties ar starptautiskām organizācijām katastrofu seku likvidācijā. 
5. Apgūt starptautiskās katastrofu medicīnas asociācijas teorijas un prakses programmas “E” līmeni. 

Tēmas: 

1. Sabiedrības veselība. 
a. Katastrofu izsaukto faktoru raksturojums. 
b. Medicīnas katastrofu apzināšana un novērtēšana. 
c. Medicīniskā dienesta sadarbība ar glābšanas dienestu. 
d. Latvijas vides veselības centra darbība pārtikas kvalitātes kontrolē. 
e. KMC darbības reglamentējošie dokumenti (MK noteikumi u.c.). 
f. Personāla sadarbība. Psiholoăijas un deontoloăijas jautājumi. 

2. Katastrofu pārvaldīšana. 
a. Medicīnas katastrofu raksturojums,  prognozēšana, likvidēšana. 
b. Ātrās un neatliekamās palīdzības dienests Latvijā un citur. 
c. Materiālo resursu raksturojums. Valsts un operatīvās rezerves. 
d. Operatīvais medicīniskais dienests. Apmācības centrs. 
e. Cietušo šėirošana. 
f. Cietušo evakuēšana un transportēšana. 

3. Medicīniskā aprūpe. 
a. Bojājumi. 
b. Palīdzības skarā ar nelaimes gadījumiem (pie šoka, brūcēm, cruch sindroma, reanimācija). AsiĦošanas 

apturēšana. 
c. Desmurăija. 
d. Anestēzijas veidi un paĦēmieni. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu 
uzdevumi, sekmīgi nokārtota ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Katastrofu medicīna” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Mutiska ieskaite studiju kursa beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Praktiskais darbs– (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Anestezioloăija, reanimatoloăija un IT., I.Vanags, E.Daugulis SIA Nacionālais apgāds, 2002. 
2. Brila A., Infekcijas slimību epidemioloăija, R., SIA”Nacionālais apgāds”,2003. 
3. Jakušonoka R. Kritiskās avārijas gadījuma mācības akciju sabiedrībā “Ventamonjaka” un konference 

“Katastrofu medicīnas sistēmas ieviešana valstī”, Ventspils, 1996, Nr.9, 648-649. 
4. Jakušonaka R. Prioritāte –ātrā palīdzība cietušajiem, Baltijas reăiona valstu neatliekamās un katastrofu 

medicīnas seminārs. 1995.g.4-5 septembrī. Rīgā, “Latvijas ārsts”, 1995. Nr.9, 54-55. 
5. KalniĦa V. I., Virusoloăija, SIA Nacionālais apgāds, 2003. 
6. KārkliĦš V. Latvijas neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas asociācijas konferences lēmums, Rīgā, 

1997.gada 21.marts “Latvijas ārsts”, 1997. gada Nr.4/5, 314. 
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7. LR Ministru kabineta 1995.g.21.novembra noteikumi Nr. 358 “Noteikumi par Latvijas Republikas katastrofu 
medicīnas sistēmu” 

8. Latvijas Republikas likums “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” – 2000.g. 7.nov. 
9. Liguts V. Toksikoloăijas rokasgrāmata., SIA nacionālais medicīnas apgāds, 2001 
10. Millers A., I.Rūse Vispārīgā radiobioloăija un praktiskā radioekoloăija , LU izdevniecība, Rīga, Zvaigzne, 

1995 
11. Neatliekamā palīdzība. D. KrieviĦa redakcijā - Traumas, NMPC, Rīga, 2001.. 
12. Neatliekamā palīdzība. D. KrieviĦa redakcijā – Atdzīvināšana, NMPC, Rīga, 2003. 
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Studiju kursa nosaukums -   AngĜu valoda 
Studiju kursa vadītājs -   Marija SosĦina – Humanitāro zinātĦu maăistra grāds filoloăijā 
Kredītpunktu skaits –    4 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   104 stundas (semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –     
Patstāvīgā darba apjoms -    56 stundas 
 
Mērėis: 
Pamatvalodas prasmju integrēta attīstība dotās specializācijas kontekstā. 
 
Uzdevumi: 

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

veiksmīgai izpildei. 
5. Orientēties medikamentu un medicīniskās aparatūras anotācijās. 

Tēmas: 
1. Zināšanu pārbaude. 
2. Medical Education. 

a. Medical school. Intonation in questions. Verb. Active Voice. 
b. Medical Academy Predicate. 
c. Medical education abroad.    

3. The most common objective symptoms. The construction Objective- with- Infinitive. 
4. The most common surgical diseases, accidents and traumata. The Infinitive in the function of adverbial 
modifier. 
5. The most common interval diseases. The attributive use of the Infinitive.      
6. Diagnosis and Treatment. 

a. The operative treatment of diseases. The Participle. 
b. The wound treatment. The construction “have+ noun+ Past Participle ”. 
c. The emergency treatment. The Nominative Absolute Participial construction. 
d. The place of diet and regimen in the treatment.     

7. Admission of patient to hospital. Modal Verbs. 
8. Description of one day in hospital. 
9. The Patient. The Patient’s Appearance. 

a. Words used to denote a patient’s age, sex, stature and colouring. 
b. Words used to denote physical defects and deformities of a patient. 
c. Description of a picture. 

10. Methods of Physical Examination. 
a. Inquiry, inspection, auscultation. 
b. Palpation,  percussion. 
c. Laboratory studies. The Infinitive. 
d. Measuring the Blood Pressure. The Infinitive without the particle “to”. 

11. Diseases and their Symptoms. 
a. The most common subjective symptoms. The Infinitive in the function of the subject. 
b. Specialists and specialities. 

12. The Human Body. 
a. Names of body parts, systems and organs. 
b. Pronunciation and stress in words of Greex and Latin origin. 
c. Plural of nouns of Greex and Latin origin. 
d. Adjectives pertaining to the parts of body. Verb. Passive Voice. 

13. The Out- patient Department. 
a. Words and expressions connected with doctors and patients. Tenses with time expressions. 
b. Diseases treated at the Out Patient Department. Imperative Mood. Action Chain. 

14. The Hospital. 
a. Kinds of Hospitals. Intonation in simple sentences. 
b. Hospital staff. Duties of the Hospital staff. 

15. Medical Research. 
a. Organization of medical research in our country. 
b. Laboratory equipment and experimental animals. The Gerund. 

16. Letter writing in English. 
a. Business letters. 
b. Formal and informal letters. 
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17. Reading and discussion of medical texts. 
a. Plan of presentation. 
b. Presentation. 

18. Drug annotations. 
 

Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota 
ieskaite katra semestra beigās. Galīgo atzīmi veido visu semestru vidējā atzīme.  
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “AngĜu valoda” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas. Katra 
semestra vērtējumu sastāda:  

1. Ieskaite par semestrī apgūto vielu ((nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%) 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
3. Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
1. Maija Sosāre “English for Doctors and Nurses”, Zvaigzne ABC, 1995. 
2. “Letter Writing in English”, 1992. 
3. Medical journals “Midwifery”. 
4.  “Science in the News”, VOA special English.
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Studiju kursa nosaukums -   Sports 
Studiju kursa vadītājs - Guntis Štrauss  - Fiziskās audzināšanas, anatomijas un  

   fizioloăijas skolotāja kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    4 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   - 
Praktisko nodarbību skaits –    104 stundas (semināri un aktīvās nodarbības) 
Patstāvīgā darba apjoms -    56 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt audzēkĦu fizisko attīstību, rosināt regulāri nodarboties ar sportu. Paaugstināt audzēkĦu darba spējas. 
Uzdevumi: 

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

un aerobika). 

Tēmas: 

1. Sporta ietekme un cilvēka veselību. Drošības noteikumi un pirmās palīdzības sniegšana sporta nodarbībās. 
2. Vieglatlētika. Īso distanču skrējiens. Vidējo distanču skrējiena treniĦi. Stafetes skrējiens. Augstlēkšana 
pārsoĜojot.  Tāllēkšana, “soĜu lēciens”. 
3. Volejbols. 
4. Basketbols. 
5. Badmintons. 
6. Florbols. 
7. Vingrošana. Traumu rašanās sporta nodarbībās un to profilakse. Ierindas mācība. Akrobātika. Ritmiskā 
vingrošana.  TreniĦi spēkam uz trenažieriem. 
8. Sporta nodarbības metodika. Vingrojumu iedalījums. Vingrojumu kompleksa sastādīšanas metodika. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Sporta nodarbību apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Sports” apguve tiek vērtēta ar ieskaitīts vai neieskaitīts: 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Ailis A., Bajārs A., “Volejbols”. 
2. Čakrovs O. “Volejbola pamati”. 
3. Grasis H., “Basketbols”. 
4. Sālzinis E. “Fiziskās audzināšanas programma vidējām speciālām mācību iestādēm”, 1995.g. 
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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 
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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 
 
Maira Jansone: 

1) Maira Jansone, Gunilla Limbmark and Jens Langhof-Roos. Perinatal mortality and 
insufficient antenatal care [Perinatālā mirstība un nepietiekama antenatālā aprūpe]. – Acta 
Obstet Gynaecol Scand. – 2002. - 80 (12). - 1091–1095. 

2) Maira Jansone and Gunta Lazdane. Perinatal problems and quality assurance in Latvia – a 
country in economic transition [Perinatālās problēmas un kvalitātes nodrošinājums Latvijā – 
valstī ar pārejas perioda ekonomiku]. – Acta Obstet Gynaecol Scand. – 1997. – (Suppl 164). 
– 76. – 31.-33. 

3) Maira Jansone, Biruta Geidane and Nellija Lietuviete. Materinal mortality in Latvia and 
Lithuania [Mātes mirstība Latvijā un Lietuvā] : referāts tēzes 2.Pasaules perinatālās 
medicīnas kongresā jaunattīstības valstīm 2002.g., Antālija, Turcija. 

4) Maira Jansone. Perinatal audit in Latvia [Perinatālais audits Latvijā] : referāts, tēzes 
18.Eiropas perinatālās medicīnas kongresā 2002.g., Oslo, Norvēăija. 

5) Maira Jansone. Experience with perinatal audit : changes over 4 - year period [Perinatālā 
audita pieredze : izmaiĦas 4 gadu laikā] : tēzes un referāts 8.Baltijas jūras valstu konferencē 
dzemdniecībā un ginekoloăijā 2001.g., Rīga, Latvija. 

6) Zane VītiĦa, Maira Jansone, Daiga KviĜūna. AugĜa hipoksijas un asfikcijas diagnostika, 
aprūpes taktika. – žurnāls „Jums, Kolēăi”. – 2004. – Nr.2. – 57.-64.lpp. 

7) Maira Jansone. Perinatālā mirstība Latvijā. – Dzemdniecība un Ginekoloăija. – 2002. – 
Nr.2. – 4.-8.lpp. 

8) Kristīne Skrodele, Maira Jansone. Ektopiskās grūtniecības konservatīvās terapijas iespējas 
un pieredze darbā ar metotrksātu. – žurnāls ‘Jums, Kolēăi”. – 2002. – Nr.6. – 50.-54.lpp. 

9) Maira Jansone. Iespējami novēršami internatālās nāves gadījumi Latvijā 1996.gadā. – 
žurnāls „Jums, Kolēăi”. – 1999. – Nr.4. – 19.-21.lpp. 

10) Ieva Ramane, Jana Žodžika un Maira Jansone. Hipertenzīvie stāvokĜi dzemdniecībā. – 
Asinsspiediens žurnāla „Jums, kolēăi” pielikums. – 1999. – 39.-45.lpp. 

11) Līdzautore vadlīnijām Grūtniecība un infekcijas : rekomendācijas profilaksei, grūtniecības 
un dzemdību vadīšanai. – 1999. 

12) Maira Jansone, Māra Tūtere. Perinatālās aprūpes kvalitātes rādītājs P.StradiĦa KUS : tēzes 
un mutvārdu uzstāšanās 4.Latviijas ginekologu un dzemdību speciālistu kongresā 2004.g., 
Rīga. 

13) Maira Jansone, Svetlana OzoliĦa. Mazas molekulmasas heparīns efektīvai tromboprofilaksei 
ėeizargrieziena laikā : tēzes un mutvārdu uzstāšanās 4.Latvijas ginekologu un dzemdību 
speciālistu kongresā 2004.g., Rīga. 

14) Jana Žoždika, Evita Lapšāne, Maira Jansone, Inese Martišūne. Galvas smadzeĦu audzēji un 
grūtniecība – divu klīnisku gadījumu apskats : tēzes un stenda referāts 4.Latvijas ginekologu 
un dzemdību speciālistu kongresā 2004.g., Rīga. 

15) Kristīne Skrodele, Jana Žoždika, Maija Kokare, Maira Jansone. Metotreksāts (MTX) 
ektopisku grūtniecību terapijā : P.StradiĦa KUS ginekoloăijas nodaĜas pieredze : tēzes un 
stenda referāts 4.Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu kongresā 2004.g., Rīga. 

16) Vineta Cipriėe, Maira Jansone. Sirds labā priekškambara un plaušu artēriju tromboze 
grūtniecības laikā – klīniskā gadījuma apskats : tēzes un stenda referāts 4.Latvijas 
ginekologu un dzemdību speciālistu kongresā 2004.g., Rīga. 

17) Ieva Ramane, Jana Žodžika, Maira Jansone. Dzemdību darbības anomāliju riska faktori, to 
ietekme uz dzemdību gaitu un iznākumu : tēzes un stenda referāts AML/RSU 2000.g. 
Medicīnas nozares zinātniskā konferencē 2000.g., Rīga. 
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Inta Laže: 
1) ECCO – 11 The European Cancer Conference. Lisabona. Portugāle. Stenda referāts ar 

publikāciju tēžu žurnālā „Ar vēzi sastītais nogurums – viena no onkoloăisko pacientu 
problēmām”, 2001.g. 

 
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. 

 
Klaudija Hēla:  

1) „The 2005 International Conference on the Theory and Practice of Human Lactation 
Research and Breastfeeding Managment”, Orlando, Florida, ASV, 2005.gada janvāris 

2) „Maternal and Infant Assessment of Breastfeeding for the Practitioner”, VVVA Rīga, 
Healthy children Project, Kalifornija, 2004.g. decembris 

 
Ardis Platkājis:  

1) The comparative study of needle biopsy and mammography in diagnosis of breast diseases, 
abstract „Current clinical and experimantal aspects of human illness”, Riga, 1987; p 142 

2) Mūsdienu radioloăisko izmeklēšanas metožu iespējas infekciozo netuberkulozo un 
tuberkulozo spondilītu diagnostikā. Dzelzīte S., KrūmiĦa G., MauriĦš G., Platkājis A. 
Latvijas Medicīnas akadēmija, 1999.gada zinātniskie raksti, medicīnas nozares pētnieciskā 
darba publikācijas.  2000, lpp. 41. – 46. 

3) A.Millers, Ă.EniĦa, M.Mētra, A.Platkājis, R.Kukaine, Multiplās skrelozes pacientu asinīs 
esošo adhezīvo molekulu līmeĦa korelācija ar MR datiem un klīnisko slimības aktivitāti. 
Latvijas Medicīnas akadēmija, 2001.gada zinātniskie raksti, medicīnas nozares darba 
publikācijas. Rīga, RSU, 2002, 112. – 115. lpp. 

4) Ă.EniĦa, V.Martinova, A.Platkājis. Bazilāra migrēna. Latvijas Ārsts. 05/2004, 22. – 24. lpp. 
 
Maija Kazia: 

1) Es atkal protu runāt. – žurnāls „Aptiekāra Padoms”. – 2003. 
 
 

Mācību grāmatas, metodiskie līdzekĜi 
 
Jānis Pavlovskis: 

1) Philosophy and Deontology, Filosofija un deontoloăija (izdots angĜu un lietuviešu val. 
ViĜĦā, ES l 

Leonardo da Vinči programmas ietvaros; mācību līdzeklis medicīnas studentiem). 
 
Mirdza Indriksone: 

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. 

 
Ingolfs Jānis Žukovskis: 

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

1) Desmurăija : mācību līdzeklis medicīnas skolu feldšeru, medmāsu un vecmāšu nodaĜu 
audzēkĦiem. – Rīga : VAM, 1991. – 52.lpp. 

2) 2003.g. metodiskie materiāli MPIC (Medicīnas Profesionālās izglītības centrs) jaunu 
procedūru standartu ieviešanai. 

3) 1996.-1997.g. kopā ar Rīgas 1. medicīnas skolas darba grupu izstrādāti metodiskie materiāli 
MPIC izdotajai rokasgrāmatai „Standarti procedūru tehnikā” (nodaĜas: „Medikamentu 
ievadīšana”, „Desmurgija”). Izdevums tapis PHARE programmas „Augstākās profesionālās 
izglītības reforma” ietvaros 1998.g. 

 
Klaudija Hēla: 

1) Līdzautore grāmatai „MārtiĦa stāsts – priekšlaikus dzimušo bērnu problēmas un iespējamie 
risinājumi”, 2004.g. 

 
 

Zinātnisko, akadēmisko un praktisko pētījumu izstrāde 
 
Mirdza Indriksone: 

1) Vecmāšu izglītības programmas satura tīkla izveide (darbs aizstāvēts 2004.g. RTU 
Humanitārajā institūtā Profesionālās izglītības pedagogu pedagoăiskās pamatizglītības 
programmā). 

 
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. 

 
Maira Jansone: 

1) Veselības aprūpes faktoru ietekme uz perinatālo mirstību Latvijā (FIGO/ESRF stipendija 
1997./1998.g.). Darba vadītāji: prof. G.Lazdāne (AML/RSU), prof. Gunilla Lindmark 
(Upsalas universitāte). 

2) Maira Jansone and Vytautas Basys. Characteristics of avoidable perinatal mortality in Latvia 
compared to Lithuania : retrospective study [Novēršamas perinatālās mirstības Latvijā 
raksturojums salīdzinājumā ar Lietuvu : retrospektīvs pētījums]. – Lietuvos Akušerija ir 
Ginekologija. – 2000. III. – Nr.4. – 296-298. 

 
Ardis Platkājis: 

1) The 19th Students Research Conference, Wilhelm – Pieck University, Rostock, GDR, 1986. 
„A comparative study of needle biopsy and mammography in diagnosing breast diseases”.  

2) The 23rd International Students Research Work Conference, Caroline University, Prague, 
Czechoslovakia, 1989. „A comparative study of pancreas function before and after 
gastrectomy in patient with carcinoma of the stomach”. 

 
Maija Kazia: 

1) Referāts, zinātniskais pētījums „Dizartrija” (referāts nolasīts 1997.g. Latvijas Logopēdu 
asociācijas kvalifikācijas celšanas kursos). 
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Kristīne Embure – ZapoĜska: 

1) Veikts pētījums maăistra darba ietvaros „Sabiedrības zināšanas par vecmātes profesiju”, LU, 
2004.g. 

 
Marija SosĦina: 

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

 
Klaudija Hēla:  

1) Pētījums maăistra darba ietvaros „Priekšlaikus dzimušo bērnu agrīnās rehabilitācijas 
programmas izveide, LMA, 2002.g. 

 
Inese Indrāne:  

1) Pētījums par tēmu „Darba vides un risku faktoru analīze arodsaslimšanai ar tuberkulozi 
ārstniecības iestādēs”, 2006.g. 

2) Pētījums par tēmu „Infekcijas ierobežošanas un kontroles pasākumi tuberkulozes 
ārstniecības iestādēs māsu vērtējumā”, 2004.g. 
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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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12.pielikums 
 

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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